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16. การวิเคราะหแ์ละคาํอธิบายของฝ่ายจดัการ 

 

การคํานวณตวัเลข ในส่วนของการวเิคราะห์และคําอธบิายของฝ่ายจดัการ ตวัเลขทศนิยมอาจเกดิจากการปัด

เศษทศนิยมตําแหน่งที ่2 จงึทําใหต้วัเลขทีค่าํนวณไดอ้าจไม่ตรงกบัผลลพัธท์ีเ่กดิจากการคาํนวณดงัทีแ่สดงไว ้นอกจากนี้ 

งบการแสดงฐานะทางการเงนิสาํหรบัปี 2559 – 2561 และไตรมาสที ่2 ปี 2562 รวมทัง้งบกําไรขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบ

กระแสเงนิสดสาํหรบัปี 2560 – 2561 และไตรมาสที ่2 ปี 2562 อา้งองิจากงบการเงนิงวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 

2561 และงบการเงนิงวด 6 เดอืนสิน้สดุวนัที ่30 มถุินายน 2562 ซึง่ตรวจสอบและสอบทานโดยบรษิทั ดลีอยท ์ทูช้ โธมทั

สุ ไชยยศ สอบบญัช ีจํากดั โดยอาจมกีารจดัหมวดของรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายบางรายการใหม่จากทีแ่สดงอยู่ในงบการเงนิ 

เพื่อวตัถุประสงคเ์ฉพาะสาํหรบัการจดัทาํการวเิคราะหแ์ละคาํอธบิายของฝ่ายจดัการในส่วนนี้เท่านัน้ ทัง้นี้ สาํหรบังบกาํไร

ขาดทุนเบด็เสรจ็ และงบกระแสเงนิสดสําหรบังวดปีบญัชสีิน้สุดวนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เป็นงบการเงนิซึ่งจดัทําขึน้โดย

ฝ่ายบรหิารของบรษิัทฯ อ้างอิงตามมาตรฐานการรายงานทางการเงนิสําหรบักิจการที่มสี่วนได้เสยีสาธารณะ เพื่อให้

สามารถเปรยีบเทยีบผลการดาํเนินงาน 3 ปีได ้ 

 

16.1 ภาพรวมผลการดาํเนินงานของบริษทัฯ และบริษทัในเครือท่ีผา่นมา  

บรษิัทฯ และบรษิัทในเครอืประกอบธุรกจิผลติและจําหน่ายสนิค้าในลกัษณะของธุรกจิเครอืข่าย (Multi-Level 

Marketing) โดยสนิค้าที่จําหน่ายประกอบไปด้วยผลติภัณฑ์อาหารเสรมิ ผลติภณัฑ์เสรมิความงาม ผลติภณัฑ์ที่ใช้ใน

ชวีติประจําวนัและใช้ในครวัเรอืน รวมถงึผลติภณัฑ์เสรมิอาหารพชื ปัจจุบนัรายไดร้วมของบรษิัทฯ และบรษิัทในเครอื 

แบ่งออกเป็น 4 กลุ่มหลกั คอื  

1.  รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ (Multi-Level Marketing) 

2. รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย (Distribution Agents) 

3. รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร (Services) 

4. รายไดอ้ื่น (Others) 

 

ทัง้นี้ รายได ้3 กลุ่มแรกถอืเป็นรายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้และใหบ้รกิาร ซึ่งรวมกนัคดิเป็นสดัส่วนประมาณ

รอ้ยละ 94.10 รอ้ยละ 95.36 และร้อยละ 94.91 ของรายได้รวมในงวดปี 2559 ถึง 2561 ตามลําดบั และคดิเป็นร้อยละ 

94.43 และร้อยละ 95.46 ของรายได้รวมในงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนมิถุนายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 

ตามลําดบั โดยรายได้รวมในงวดดงักล่าวเท่ากบั 1,377.18 ล้านบาท 1,550.02 ล้านบาท 1,424.25 ล้านบาท 703.10 

ลา้นบาท และ 540.26 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยมรีายละเอยีดสรุปรายได ้ตน้ทุนในการดําเนินงาน รวมถงึกําไรจากการ

ดําเนินงาน และกําไรสุทธขิองบรษิัทฯ ในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 

และ 2562 ตามรายละเอยีด ดา้นล่าง 
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รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 1,377.18 100.00 1,550.02 100.00 1,424.25 100.00 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าและให้บริการ 1,295.90 94.10 1,478.05 95.36 1,351.70 94.91 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 416.55 30.25 455.08 29.36 379.77 26.66 

กาํไรขัน้ต้น 879.35 63.85 1,022.97 66.00 971.94 68.24 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษี

เงนิได ้

103.20 7.49 103.77 6.69 90.85 6.38 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 80.63 5.85 81.70 5.27 70.69 4.96 

 

รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดร้วม 703.10 100.00 540.26 100.00 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าและให้บริการ 663.92 94.43 515.75 95.46 

ตน้ทุนขายและบรกิาร 190.33 27.07 118.86 22.00 

กาํไรขัน้ต้น 473.59 67.36 396.88 73.46 

กาํไรก่อนคา่ใชจ้่ายทางการเงนิและคา่ใชจ้่ายภาษี

เงนิได ้

48.19 6.85 20.84 3.86 

กาํไรสทุธิสาํหรบังวด 37.18 5.29 16.82 3.11 

 

16.2 การวิเคราะหผ์ลการดาํเนินงาน  

16.2.1 รายได้ 

 รายได้รวมในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากบั 1,377.18 ล้านบาท 1,550.02 ล้านบาท และ 1,424.25 ล้านบาท 

ตามลําดบั ในขณะที่รายได้รวมงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 703.10 ล้านบาท 

และ 540.26 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายไดจ้ากการขายสามารถจาํแนกเป็นรายกจิกรรมไดด้งันี้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ  1,031.98 74.93 1,176.42 75.90 1,157.63 81.28 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย 220.65 16.02 262.86 16.96 156.06 10.96 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 43.27 3.14 38.77 2.50 38.02 2.67 

รายไดอ้ื่น 81.28 5.90 71.97 4.64 72.55 5.09 

รายได้รวม 1,377.18 100.00 1,550.02 100.00 1,424.25 100.00 
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รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ  564.82 80.33 486.82 90.11 

รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย 81.32 11.57 12.91 2.39 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17.77 2.53 16.02 2.96 

รายไดอ้ื่น 39.18 5.57 24.52 4.54 

รายได้รวม 703.10 100.00 540.26 100.00 

 

รายไดร้วมในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 172.84 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.55 จากงวดปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิัทฯ มยีอดขายผ่านนักธุรกิจเพิม่มากขึ้นจากจํานวนนักธุรกจิและยอดขายจากนักธุรกิจที่เพิม่ขึน้ รวมทัง้ในปี

ดงักล่าว บรษิัทฯ มกีารเปิดตวัสนิค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ อกีทัง้ตลาดใน

ต่างประเทศ เชน่ ประเทศพมา่ มอีตัราการเตบิโตคอ่นขา้งสงู ทาํใหบ้รษิทัฯ สามารถขายสนิคา้ไปยงัต่างประเทศไดม้ากขึน้  

 รายไดร้วมในงวดปี 2561 ลดลง 125.77 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.11 จากงวดปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากรายได้จากการขายสินค้าในต่างประเทศลดลง เนื่องจากประเทศพม่า ซึ่งถือเป็นรายได้หลกัของบรษิัทฯ ใน

ต่างประเทศมกีารเปลี่ยนแปลงดา้นขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกจิเครอืข่ายในเดอืนกนัยายน 2561 โดยรฐับาลของประเทศ

พม่าได้ประกาศให้ชะลอการประกอบธุรกจิเครอืข่าย เพื่อให้ดําเนินการร่างกฎหมายเฉพาะสําหรบัธุรกจิเครอืข่ายให้มี

ความครอบคลุมและชดัเจนขึน้ ทาํใหต้วัแทนจาํหน่ายในประเทศพมา่ไมส่ามารถดาํเนินการขายสนิคา้ใหก้บัสมาชกิใหมไ่ด ้

รวมทัง้ถูกจาํกดัใหส้ามารถจดัจาํหน่ายดว้ยวธิกีารขายส่งเท่านัน้ ซึ่งจากเหตุการณ์ดงักล่าว ทําใหต้วัแทนจําหน่ายสนิคา้

ในประเทศพม่าไดช้ะลอการสัง่ซือ้สนิคา้จากบรษิทัฯ นอกจากนี้ รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นนักธุรกจิในประเทศของ

บรษิทัฯ ยงัปรบัลดลงเลก็น้อยตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ  

รายได้รวมในงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2562 ลดลง 162.84 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 

23.16 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทัง้ในประเทศและต่างประเทศ

ลดลง โดยการลดลงสาํหรบัยอดขายในประเทศเกดิจากการชะลอการบรโิภคของผูบ้รโิภคภายในประเทศ ซึ่งโดยหลกัมา

จากจํานวนนักธุรกจิทีล่ดลง เนื่องจากมจีํานวนนักธุรกจิทีส่มคัรใหม่น้อยกว่านักธุรกจิทีพ่น้สภาพ (ไม่ต่ออายุ) ซึ่งจํานวน

นักธุรกจิทีล่ดลงเป็นผลใหย้อดขายสนิคา้ประเภท Nutrinal ลดลง เนื่องจากเป็นกลุ่มผลติภณัฑห์ลกัของบรษิทัฯ และเป็น

กลุ่มที่นักธุรกิจเข้าใหม่สนใจที่จะนําไปบริโภค และ/หรือนําไปจําหน่ายต่อให้แก่คนใกล้ตัวเป็นกลุ่มผลิตภัณฑ์แรก 

เนื่องจากเป็นสนิคา้ทีบ่รโิภคแลว้เหน็ผลรวดเรว็ทําใหส้ามารถปิดการขายไดโ้ดยง่าย โดยผลติภณัฑ ์Nutrinal มยีอดขาย

ในประเทศลดลงเท่ากบั 90.05 ล้านบาท ในขณะทีย่อดขายต่างประเทศลดลงจากการชะลอการสัง่ซื้อสนิคา้ของตวัแทน

จาํหน่ายในประเทศพมา่ ซึง่เป็นผลต่อเนื่องมาจากการเปลีย่นแปลงดา้นขอ้กฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิเครอืขา่ยในชว่งปลายปี 

2561 ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารยกเลกิสญัญาตวัแทนจาํหน่ายในประเทศทีเ่ป็นบุคคลทัง้หมดในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2562 

เพือ่ป้องกนัการแยง่สว่นแบ่งทางการตลาดในประเทศกนัเองระหวา่งตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศกบันกัธุรกจิ 

 

2.2.1.1 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 

 รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าผ่านนักธุรกจิคดิเป็นรอ้ยละ 74.93 รอ้ยละ 75.90 และรอ้ยละ 81.28 ของรายได้

รวมในงวดปี 2559 ถึง 2561 ตามลําดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 80.33 และร้อยละ 90.11 ของรายได้รวมในงวดปี 2559 – 

2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั โดยรายไดส้่วนนี้เกดิจากการทําธุรกจิ

แบบเครอืข่าย (Multi-Level Marketing) ซึ่งเป็นการขายสนิคา้จากบรษิทัฯ ไปถงึมอืผูบ้รโิภคผ่านนักธุรกจิทีเ่ป็นสมาชกิ
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ของบรษิทัฯ และมกีารจ่ายค่าตอบแทนให้กบัสมาชกิดงักล่าวตามระบบการจ่ายค่าตอบแทนตามลําดบัขัน้เครอืข่ายและ

ประเภทคา่ตอบแทนตามแผนธุรกจิของบรษิทัฯ ทัง้นี้ บรษิทัฯ มจีาํนวนนกัธรุกจิทีเ่ป็นสมาชกิกบับรษิทัฯ ทัง้หมด ดงันี้ 

รายการ 
ณ วนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

จาํนวนนกัธุรกจิ – ตน้งวด  118,109   167,347   212,091  227,204 

จาํนวนนกัธุรกจิใหม ่  123,595   126,042   112,282  41,028 

จาํนวนนกัธรุกจิพน้สภาพ  74,357   81,298   97,169  58,976 

จาํนวนนักธรุกิจปลายงวด(1)  

(Active members) 

167,347 212,091 227,204 209,256 

หมายเหตุ: 1.  นกัธุรกจิทีม่สีถานะ Active หมายถงึ นกัธุรกจิทีย่งัไมห่มดอายุสมาชกิ กล่าวคอื นกัธุรกจิใหมแ่ละนกัธุรกจิทีต่อ่อายุสมาชกิในรอบปีทีผ่า่นมา  

 

 โดยจํานวนนักธุรกจิที่มกีารต่ออายุเพิม่ขึน้อย่างต่อเนื่องในช่วงปี 2559 – 2561 และมกีารปรบัลดลงในช่วง 6 

เดอืน ปี 2562 เนื่องจากในช่วงเวลาดงักล่าวมนีักธุรกจิสมคัรใหม่ในจาํนวนน้อยกว่านักธุรกจิทีพ่น้สภาพ (ไม่ต่ออายุ) ซึ่ง

จากการสํารวจในเบื้องต้นของบรษิทัฯ พบว่า นักธุรกจิที่สมคัรใหม่มสีดัส่วนทีล่ดลงเมื่อเปรยีบเทยีบกบัปีก่อนหน้า โดย

บรษิทัฯ คาดว่า มสีาเหตุหลกัมาจากการส่งต่อแนวคดิและการสรา้งเครอืข่ายของนักธุรกจิรุ่นใหม่ทีย่งัไม่เหนียวแน่นและ

ไม่มคีวามสามารถเทยีบเท่านักธุรกจิรุ่นก่อน ๆ ส่งผลใหน้ักธุรกจิรุ่นใหม่หาสายงานของตนเองไดย้ากขึน้ ประกอบกบัมี

นกัธุรกจิบางสว่นไม่ประสงคต์่ออายุสมาชกิ เนื่องจากตอ้งการเป็นเพยีงแค่ผูบ้รโิภค และมไิดม้กีารทาํธุรกจิในลกัษณะของ

ธุรกจิเครอืข่าย หรอือยู่ระหว่างการตดัสนิใจต่ออายุสมาชกิในภายหลงั ทัง้นี้ บรษิทัฯ ได้เลง็เหน็ถงึปัญหาดงักล่าว และ

วางแผนการจดักิจกรรมส่งเสรมิการขายและส่งเสรมิการเรยีนรู้ของนักธุรกิจเพิม่เติมในช่วงไตรมาสที่ 2 และ 3 ของปี 

2562 โดยจะจดัใหม้กีจิกรรมโปรโมชัน่นักขาย ซึ่งนักธุรกจิจะไดค้่า PV จากการขายสนิคา้ดว้ยตนเองเพิม่ขึน้ ในขณะที่

ยงัคงไดค้่าตอบแทนตามแผนธุรกจิปกตติามเดมิกรณีทีม่กีารหาสมาชกิดาวน์ไลน์ไดเ้พิม่เตมิ การแขง่ขนัรางวลัการขยาย

ตลาดใหม่และการดแูลองคก์ร รวมถงึพฒันาหลกัสตูรสมัมนาใหม่ เพื่อเน้นการพฒันาหลกัการขายสนิคา้และขยายตลาด

โดยเฉพาะ  

  ทัง้นี้ รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ สามารถจาํแนกตามกลุ่มผลติภณัฑไ์ด ้ดงันี้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  746.64 72.35 853.24 72.53 816.63 70.54 

บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 84.91 8.23 113.72 9.67 119.38 10.31 

โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 83.94 8.13 97.78 8.31 80.75 6.98 

เอสโมเน่ (S Mone) 97.34 9.43 89.11 7.57 70.40 6.08 

นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 19.15 1.86 22.57 1.92 23.45 2.03 

สมารท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) - - - - 47.02 4.06 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 1,031.98 100.00 1,176.42 100.00 1,157.63 100.00 
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รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  406.50 71.97 316.45 65.00 

บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 56.74 10.05 51.98 10.68 

โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 53.45 9.46 45.92 9.43 

เอสโมเน่ (S Mone) 36.51 6.46 45.28 9.30 

นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 11.63 2.06 9.76 2.00 

สมารท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) - - 17.42 3.58 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นนักธรุกิจ 564.82 100.00 486.82 100.00 

  

 รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านนักธุรกจิในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 144.45 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 14.00 

จากงวดปี 2559 มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มยีอดขายผ่านนักธุรกจิเพิม่มากขึน้จากจํานวนนักธุรกจิและยอดจากนัก

ธุรกิจที่เพิ่มขึ้น โดยกลุ่มผลิตภณัฑ์ที่มยีอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชดัเจนได้แก่ Nutrinal และ Body Cheer เนื่องจากมกีาร

เปิดตวัสนิค้าใหม่ที่ตอบโจทย์ความต้องการของลูกค้าด้านผลติภณัฑ์อาหารเสรมิ รวมทัง้มกีารจดัโปรโมชัน่สนิค้าบาง

รายการเพือ่สง่เสรมิการขาย  

 รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านนักธุรกจิในงวดปี 2561 ลดลง 18.79 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 1.60 จาก

งวดปี 2560 ตามการชะลอตวัของเศรษฐกจิภายในประเทศ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารออกผลติภณัฑก์ลุ่มใหม่คอืกลุ่ม

Smart Creation เช่น เครื่องทําน้ําแร่ อุปกรณ์ป้องกันคลื่นรงัสีจากสญัญาณโทรศัพท์มือถือ ซึ่งถือเป็นการกระจาย

ชอ่งทางรายไดจ้ากผลติภณัฑก์ลุ่มอื่นทีม่ยีอดขายสนิคา้ปรบัลดลง 

 รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าผ่านนักธุรกิจในงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2562 ลดลง 78.01 

ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 13.81 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการชะลอการบรโิภคของ

ผู้บรโิภคภายในประเทศ และจํานวนนักธุรกิจที่ลดลง ลดลง ซึ่งส่งผลกระทบโดยตรงต่อยอดขายสนิค้าประเภท Nutrinal 

เนื่องจากเป็นกลุ่มผลติภณัฑ์หลกัของบรษิทัฯ และเป็นกลุ่มทีน่ักธุรกจิใหม่สนใจทีจ่ะนําไปบรโิภค และ/หรอืนําไปจาํหน่ายต่อ

ใหแ้ก่คนใกลต้วั เนื่องจากเป็นสนิคา้ทีบ่รโิภคแลว้เหน็ผลรวดเรว็ทาํใหส้ามารถปิดการขายไดโ้ดยงา่ย อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มี

รายได้จากกลุ่มสนิค้า Smart Creation เพิม่ขึน้ เนื่องจากเริม่มกีารขายสนิค้ากลุ่มนี้ซึ่งประกอบไปด้วย เครื่องทําน้ําแร ่

เป็นหลกั ในช่วงไตรมาส 4 ปี 2561 ประกอบกบัมรีายได้จากกลุ่มสนิค้า S Mone เพิม่ขึน้ เนื่องจากมกีารเปิดตวัสนิค้า

ใหม่ เช่น Anadra ซึ่งเป็นผลติภณัฑ์เซรัม่ลดริว้รอย รวมถงึผลติภณัฑอ์ื่นๆ เช่น Eyeliner และ ลปิสตกิ ในช่วงไตรมาสที ่

1 ปี 2562 
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2.2.1.2 รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นตวัแทนจาํหน่าย 

 บรษิทัฯ มตีวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศจํานวน 6 ประเทศ ไดแ้ก่ พม่า ลาว เวยีดนาม กมัพชูา มาเลเซยี และ

สิงคโปร์ ซึ่งกฎหมายและสภาพแวดล้อมในการดําเนินธุรกิจในแต่ละประเทศจะแตกต่างกันไป โดยสามารถสรุป

รายละเอยีดไดด้งันี้  

 พมา่ 

ประเทศพม่าเป็นหนึ่งในประเทศที่บริษัทฯ มีตัวแทนจัดจําหน่ายและมีเครือข่ายนักธุรกิจภายใต้แบรนด ์

ซคัเซสมอรม์ากทีสุ่ดเป็นอนัดบัสองรองจากประเทศไทย โดยแต่เดมิประเทศพม่าไมไ่ดม้กีฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิขายตรงที่

ชดัเจน ทําใหต้วัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าไดม้กีารดําเนินธุรกจิขายตรงตามปกต ิอย่างไรกต็ามภายหลงัจากที่

รฐับาลของประเทศพม่าโดยกระทรวงพาณิชยไ์ดม้กีารออกประกาศฉบบัที ่46/2018 ใหห้ยดุการประกอบธุรกจิในลกัษณะ

ของการขายตรงในประเทศพม่า ในเดอืนกนัยายน 2561 ส่งผลให้ตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่าไม่สามารถประกอบ

ธุรกจิในลกัษณะการขายตรงได ้สามารถดําเนินการไดเ้ฉพาะแบบขายหน้ารา้น หรอืขายสนิคา้ใหผู้บ้รโิภคขัน้สุดทา้ยได้

เท่านัน้ โดยตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้จะทําการจ่ายค่าตอบแทนใหก้บัสมาชกิในรูปแบบ Commission Rebate ตามยอดซื้อ

ซึ่งไม่ไดเ้ป็นแผนการจ่ายผลตอบแทนในลกัษณะของธุรกจิเครอืข่าย ทัง้นี้ ปัจจุบนั รฐับาลพม่าอยู่ระหว่างการพจิารณา

รา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขายตรงขึน้ใหม่ ก่อนทีจ่ะออกประกาศหรอืกฎหมายทีช่ดัเจนอกีครัง้ คาดว่าจะแลว้เสรจ็

ภายในปี 2562 – 2563 

 อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มคีวามเชื่อมัน่ว่าประเทศพม่าเป็นประเทศทีม่ศีกัยภาพในการแข่งขนัสงู จากความนิยม

ในการบรโิภคและอุปโภคสนิคา้ของประเทศไทย ประกอบกบัอุตสาหกรรมขายตรงมขีนาดใหญ่ มผีูค้นใหค้วามสาํคญักบั

ธุรกจิดงักล่าวเป็นจาํนวนมาก และมศีกัยภาพเพยีงพอทีจ่ะเตบิโตไดอ้ย่างต่อเนื่อง เหน็ไดจ้ากรายไดท้ีจ่ากประเทศพม่าที่

คอ่นขา้งสงูในช่วงปี 2559 – 2560 ก่อนทีจ่ะมกีารประกาศระงบัการทาํธุรกจิขายตรงโดยภาครฐัในปี 2561 จงึทาํใหปั้จจยั

ทีเ่กีย่วขอ้งกบัการเตบิโตทางธุรกจิขายตรงในประเทศพมา่น่าจะขึน้อยู่กบัความชดัเจนของขอ้กฎหมายเกีย่วกบัธุรกจิขาย

ตรงเป็นสาํคญั 

 

ลาว 
 ประเทศลาวไม่มกีารระบุขอ้กฎหมายอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกจิเครอืข่ายขายตรง กล่าวคอื ไม่มี

ขอ้กําหนดและขอ้จาํกดัในการประกอบธุรกจิขายตรงขา้งตน้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ สามารถดําเนินธุรกจิเครอืข่ายไดอ้ย่างเสร ี

แต่เนื่องดว้ยขอ้จาํกดัดา้นจํานวนของประชากรและกําลงัซื้อของผูบ้รโิภค ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัฐานนักธุรกจิในประเทศลาว

ยงัมขีนาดทีค่อ่นขา้งตํ่า โดยบรษิทัฯ คาดวา่จะสามารถเตบิโตไดอ้ยา่งต่อเนื่องในอนาคต  

 

 กมัพชูา 

 สภาวะการประกอบธุรกิจขายตรงของบรษิัทฯ ในประเทศกัมพูชาเป็นลกัษณะคล้ายกับประเทศลาว โดย

กฎหมายของประเทศกมัพูชาไม่มกีารระบุอย่างชดัเจนเกี่ยวกบัการประกอบธุรกิจเครอืข่ายขายตรง ส่งผลให้บรษิัทฯ 

สามารถดําเนินธุรกิจเครอืข่ายได้อย่างเสร ีแต่เนื่องด้วยข้อจํากดัด้านจํานวนของประชากรและกําลงัซื้อของผู้บรโิภค 

ส่งผลใหใ้นปัจจุบนัฐานนักธุรกจิในประเทศกมัพูชายงัมจีํานวนทีน้่อย (น้อยกว่าประเทศลาว) จงึทําใหใ้นประเทศกมัพูชา 

จึงยังไม่มีการจ่ายผลตอบแทนตามแผนการจ่ายผลตอบแทนในลักษณะของธุรกิจเครือข่าย แต่เป็นลักษณะของ 

Commission Rebate แทน ทัง้นี้ บรษิัทฯ คาดว่าตวัแทนจําหน่ายสนิค้าในประเทศกมัพูชาจะสามารถดําเนินการจ่าย

ผลตอบแทนแบบธุรกจิเครอืขา่ยไดภ้ายในสิน้ปี 2562 เนื่องจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพชูาคาดการณ์วา่ฐาน

จาํนวนนักธุรกจิจะเตบิโตขึน้ และภายหลงัจากการดาํเนินการจ่ายผลตอบแทนในลกัษณะของธุรกจิเครอืขา่ยจะส่งผลใหม้ี

คนสนใจในธุรกจิดงักล่าวมากยิง่ขึน้ และอาจทาํใหจ้าํนวนนกัธุรกจิเตบิโตขึน้อยา่งรวดเรว็ในอนาคต 
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 เวยีดนาม 

 ประเทศเวยีดนามมขีอ้จํากดัด้านกฎหมายที่เกี่ยวขอ้งกบัการประกอบธุรกิจเครอืข่ายขายตรง ซึ่งผู้ประกอบ

กจิการดงักล่าวจะต้องดําเนินการขอใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิขายตรงก่อน ปัจจุบนั ตวัแทนจําหน่ายในประเทศ

เวยีดนามของบรษิทัฯ อยู่ในระหว่างการยื่นพจิารณาขอรบัใบอนุญาตในการประกอบธุรกจิเครอืขา่ยขายตรงอยู่ ซึง่คาดว่า

จะไดร้บัอนุญาตภายในปี 2562 - 2563 และภายหลงัการได้รบัใบอนุญาตขายตรงดงักล่าว บรษิทัฯ คาดว่าเวยีดนามจะ

เป็นประเทศที่มีการเติบโตของจํานวนนักธุรกิจที่สูงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากมโีครงสร้างด้านประชากรและกําลงัซื้อที่

คลา้ยคลงึกบัประเทศไทย อกีทัง้ประชากรเวยีดนามยงัใหค้วามนิยมในสนิคา้ไทยหลายประเภทอกีดว้ย 

 

 มาเลเซยี 

 ประเทศมาเลเซยีถอืเป็น 1 ใน 2 ประเทศใหม่ทีบ่รษิทัฯ ไดท้ําสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายเพิม่เตมิในปี 2562 

โดยประเทศมาเลเซยีมกีฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิเครอืขา่ยขายตรง โดยแมว้่าจะอยูใ่นช่วงเริม่ตน้ธุรกจิใน

ประเทศมาเลเซยี แต่บรษิทัฯ ไดม้องเหน็ถงึศกัยภาพ ความรูค้วามสามารถของคนในพืน้ที ่จํานวนประชากร และความ

เขา้รูค้วามเขา้ใจในผลติภณัฑอ์าหารเสรมิเป็นอยา่งด ีและคาดหวงัวา่จาํนวนนกัธุรกจิในประเทศมาเลเซยีจะมกีารเตบิโตที่

ด ีแมว้า่จะมกีารแขง่ขนัทีส่งูในธุรกจิดงักล่าวกต็าม  

 

 สงิคโปร ์

 ประเทศสงิคโปร์เป็นประเทศล่าสุด ที่บรษิัทฯ ได้ทําสญัญาแต่งตัง้ตัวแทนจําหน่ายในปี 2562 โดยประเทศ

สงิคโปร์ได้เปิดอิสระด้านการดําเนินธุรกิจให้แก่ผู้ประกอบการในธุรกิจเครอืข่ายขายตรง โดยสามารถดําเนินธุรกิจได้

ตามปกต ิแต่ตอ้งอยู่ภายใต้ขอ้กฎหมายและความเป็นธรรมในการประกอบธุรกจิ แต่ดว้ยขอ้จํากดัดา้นจํานวนประชากร 

และผูบ้รโิภคใหค้วามสาํคญักบัการเปรยีบเทยีบคุณภาพสนิคา้และราคาก่อนการตดัสนิใจบรโิภคสนิคา้ จงึส่งผลใหจ้าํนวน

นักธุรกิจในประเทศสิงคโปร์ยงัมีจํานวนที่น้อย ทัง้นี้  บรษิัทฯ มีความเห็นว่า การแต่งตัง้ตัวแทนจําหน่ายในประเทศ

สงิคโปรจ์ะชว่ยยกระดบัความเชือ่มัน่ของผูบ้รโิภคในต่างประเทศไดด้ยีิง่ขึน้ และเป็นการเปิดโอกาสทางธุรกจิในการขยาย

ธุรกจิไปประเทศอื่น ๆ ต่อไปไดใ้นอนาคต เชน่ ฟิลปิปินส ์อนิโดนิเซยี เป็นตน้   

 

 ทัง้นี้ รายไดจ้ากการจาํหน่ายสนิคา้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายคดิเป็นรอ้ยละ 16.02 รอ้ยละ 16.96 และรอ้ยละ 10.96 ของ

รายไดร้วมในงวดปี 2559 ถงึ 2561 ตามลําดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 11.57 และรอ้ยละ 2.39 ของรายไดร้วมในงวด 6 เดอืน

สิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการขายสนิค้าในราคาพิเศษเป็น

จํานวนมากให้กบัตวัแทนจําหน่ายสนิค้าทัง้ในและนอกประเทศ เพื่อให้ตวัแทนดงักล่าวไปจําหน่ายสนิค้าให้ผูบ้รโิภคผ่าน

ช่องทางต่างๆ โดยรายได้จากการจําหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนจําหน่าย สามารถจําแนกตามกลุ่มผลิตภัณฑ์ได้ และกลุ่ม

ประเทศ ดงันี้ 
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จาํแนกตามกลุ่มผลิตภณัฑ ์

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  173.31 78.54 179.87 68.43 102.92 65.95 

บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 29.67 13.45 56.71 21.58 35.14 22.52 

โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 12.24 5.55 15.37 5.85 8.13 5.21 

เอสโมเน่ (S Mone) 4.72 2.14 10.49 3.99 7.60 4.87 

นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 0.71 0.32 0.42 0.16 1.47 0.94 

สมารท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) - - - - 0.80 0.51 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

220.65 100.00 262.86 100.00 156.06 100.00 

 

รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

นิวทรนิลั (Nutrinal)  53.25 65.48 7.45 57.72 

บอดีเ้ชยีร ์(Body Cheer) 18.57 22.84 2.11 16.35 

โกรวอิง้มอร ์(Growing More) 0.31 0.38 1.66 12.82 

เอสโมเน่ (S Mone) 4.80 5.90 0.94 7.27 

นีทลีโ่ฮม (Neatly Home) 4.39 5.40% 0.75 5.84 

สมารท์ ครเีอชัน่ (Smart Creation) - - - - 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

81.32 100.00 12.91 100.00 
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จาํแนกตามกลุ่มประเทศ 

แยกตามประเทศ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ภายในประเทศ 62.78 28.45 91.14 34.67 53.03 33.98 

พมา่ 154.53 70.03 167.08 63.56 95.88 61.44 

เวยีดนาม - - 3.45 1.31 4.91 3.15 

ลาว 3.34 1.51 0.78 0.30 1.59 1.02 

กมัพชูา - - 0.41 0.15 0.65 0.41 

มาเลเซยี - - - - - - 

สงิคโปร ์ - - - - - - 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

220.65 100.00 262.86 100.00 156.06 100.00 

 

แยกตามประเทศ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ภายในประเทศ 35.22 43.31 0.15 1.19 

พมา่ 44.35 54.54 7.54 58.37 

เวยีดนาม 1.58 1.94 1.55 12.03 

ลาว - - 1.53 11.83 

กมัพชูา 0.18 0.22 1.13 8.75 

มาเลเซยี - - 0.46 3.56 

สงิคโปร ์ - - 0.55 4.28 

รายได้จากการจาํหน่ายสินค้าผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

81.32 100.00 12.92 100.00 

 

 ทัง้นี้ แต่เดมิบรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้และขายสนิคา้ใหก้บัตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ภายในประเทศเพื่อมุ่งทําตลาดทัง้

ในด้านยอดขายและการจดจําตราสนิค้าของบรษิัทฯ ภายในประเทศไทย อย่างไรก็ตาม ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 

บรษิัทฯ ไดต้ดัสนิใจยกเลกิสญัญาแต่งตัง้ตวัแทนจําหน่ายสนิค้าภายในประเทศทุกราย เพื่อลดความซํ้าซ้อนในการทํา

ตลาดระหวา่งนกัธุรกจิของบรษิทัฯ และตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศไทยดงักล่าว 

 

 รายไดจ้ากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านตวัแทนจําหน่ายในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 42.21 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

19.13 จากงวดปี 2559 มีสาเหตุหลกัมาจากการเติบโตของยอดขายในประเทศ และประเทศพม่าเป็นหลกั โดยกลุ่ม

ผลติภณัฑ์ทีม่ยีอดขายเพิม่ขึน้อย่างชดัเจนไดแ้ก่ Body Cheer โดยบรษิทัฯ มกีารศกึษาและออกผลติภณัฑ์ประเภทครมี

อาบน้ํา และโลชัน่บาํรุงผวิ ซึง่สามารถตอบโจทยค์วามตอ้งการของผูซ้ือ้ทัง้ในประเทศไทยและพมา่ไดเ้ป็นอยา่งด ี 

 รายได้จากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านตวัแทนจําหน่ายในงวดปี 2561 ลดลง 106.81 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

40.63 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจากประเทศพม่ามกีารเปลี่ยนแปลงด้านขอ้กฎหมายเกี่ยวกบัธุรกจิเครอืข่ายใน
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เดอืนกนัยายน 2561 โดยรฐับาลของประเทศพม่าไดป้ระกาศใหช้ะลอการประกอบธุรกจิเครอืข่าย และใหด้ําเนินการร่าง

กฎหมายเฉพาะสําหรบัธุรกิจเครอืข่ายให้มีความครอบคลุมและชดัเจนขึ้น ซึ่งจากเหตุการณ์ดงักล่าว ทําให้ตัวแทน

จาํหน่ายในประเทศพม่าไม่สามารถดาํเนินการขายสนิคา้ใหก้บัสมาชกิใหม่ได ้รวมทัง้ถูกจาํกดัใหส้ามารถจดัจาํหน่ายดว้ย

วธิกีารขายส่งเท่านัน้ ทําใหต้วัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าชะลอสัง่ซื้อสนิคา้จากบรษิทัฯ ในปีดงักล่าว นอกจากนี้ 

ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารยกเลกิสญัญากบัตวัแทนจําหน่ายในประเทศ 1 ราย จงึทําใหร้ายไดจ้ากตวัแทนจําหน่ายสนิคา้

ในประเทศลดลง 

รายได้จากการจําหน่ายสนิค้าผ่านตวัแทนจําหน่ายในงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2562 ลดลง 

68.40 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 84.11 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายไดจ้ากตวัแทน

ส่งออกในประเทศพม่าลดลงซึ่งเป็นผลมาจากการประกาศชะลอการประกอบธุรกจิเครอืข่ายของรฐับาลประเทศพม่าจาก

ชว่งปลายปี 2561 ประกอบกบับรษิทัฯ มกีารยกเลกิสญัญาตวัแทนจาํหน่ายในประเทศทีเ่ป็นบุคคลทัง้หมดในช่วงไตรมาส

ที ่1 ปี 2562 เพื่อป้องกนัการแยง่สว่นแบ่งทางการตลาดในประเทศกนัเองระหวา่งตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศกบันัก

ธุรกจิ 

 

 หากพจิารณารายได้จากการจําหน่ายสนิคา้ผ่านตวัแทนจําหน่ายแยกตามประเทศ พบว่า รายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ส่วนใหญ่จะมาจากการจําหน่ายให้ตวัแทนจําหน่ายประเทศพม่าและตวัแทนจําหน่ายในประเทศเป็นหลกั คดิเป็น

สดัส่วนร้อยละ 98.49 รอ้ยละ 98.24 รอ้ยละ 95.42 รอ้ยละ 97.84 และรอ้ยละ 61.75 ของรายไดจ้ากการขายสนิค้าผ่าน

ตวัแทนจําหน่ายในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และสําหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดวนัที ่30 มถุินายน 2561 และ 2562 ตามลําดบั 

ซึ่งรายไดจ้ากตวัแทนจําหน่ายประเทศอื่นคดิเป็นสดัส่วนทีน้่อยมากเมื่อเปรยีบเทยีบกบัตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่า 

เนื่องจากจาํนวนนักธุรกจิในประเทศต่างๆ ดงักล่าวมจีาํนวนค่อนขา้งน้อยหากเปรยีบเทยีบกบัจาํนวนนักธุรกจิในประเทศ

พม่า และการรบัรูข้องตราสนิคา้ของบรษิทัฯ ของแต่ละประเทศยงัไม่เป็นทีน่ิยมเทยีบเท่าในประเทศพม่า อย่างไรกต็าม 

ในช่วงเดอืนกนัยายนปี 2561 หลงัจากทีร่ฐับาลของประเทศพม่าไดอ้อกประกาศใหร้ะงบัการประกอบธุรกจิขายตรง จงึทาํ

ใหส้่งผลกระทบต่อการดําเนินธุรกจิของตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าอย่างมนีัยสาํคญั ทัง้นี้ บรษิทัฯ คาดการณ์

ว่าภายหลงัจากทีก่ฎหมายเกี่ยวกบัธุรกจิขายตรงในประเทศพม่ามคีวามชดัเจนขึน้ โดยรฐับาลอนุญาตใหป้ระกอบธุรกจิ

ขายตรงได ้รายไดจ้ากการขายสนิคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่ามแีนวโน้มทีจ่ะกลบัมาสู่ระดบัเดมิและเตบิโต

อยา่งต่อเนื่องในอนาคต 

 ทัง้นี้ ในช่วงต้นปี 2562 บรษิทัฯ ไดด้ําเนินการยกเลกิสญัญาตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศเป็นทีเ่รยีบรอ้ย

แลว้ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ จะไม่มรีายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศอกีต่อไป ทัง้นี้ เนื่องจากบรษิทัฯ เลง็เหน็ว่าการ

มตีวัแทนจําหน่ายในประเทศจะทําใหเ้กดิการแข่งขนักนัเองระหว่างนักธุรกจิของบรษิทัฯ และตวัแทนจําหน่าย ประกอบ

กบัปัจจุบนั นักธุรกจิมคีวามเชีย่วชาญในพื้นที่เพยีงพอแล้ว จงึตดัสนิใจยกเลกิสญัญาตวัแทนจําหน่ายสนิค้าในประเทศ 

และคาดหวงัว่าจะส่งผลดตี่อผลการดาํเนินงานของบรษิทัฯ ในระยะยาว แมว้า่จะสญูเสยีรายไดจ้ากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้

ภายในประเทศดงักล่าวไปในระยะสัน้ 

 

  



บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.16 - หน้า 11 

2.2.1.3 รายได้จากการให้บริการ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารคดิเป็นรอ้ยละ 3.14 รอ้ยละ 2.50 และรอ้ยละ 2.67 ของรายได้รวมในงวดปี 2559 ถึง 

2561 ตามลําดบั และคดิเป็นรอ้ยละ 2.53 และรอ้ยละ 2.96 ของรายไดร้วมในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 

2561 และ 2562 ตามลําดบั โดยรายได้ส่วนนี้เกิดจากการให้บรกิารคําแนะนําที่เกี่ยวขอ้งกบัธุรกิจเครอืข่าย เช่น การ

บรหิารจดัการทัว่ไป การบรหิารจดัการนักธุรกจิ การตลาด การบญัช ีการวางแผนภาษี ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ กบั

ตัวแทนจําหน่ายของบริษัทฯ เพื่อให้มาตรฐานในการดําเนินงานต่างๆ และการนําสินค้าของบริษัทฯ ไปขาย เป็น

มาตรฐานเดยีวกนั ทัง้นี้ในปี ทัง้นี้ ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารแบ่งแยกกจิกรรมการใหบ้รกิารโดยให ้SPT และ SPM ซึ่ง

เป็นบรษิทัย่อยของบรษิัทฯ ดําเนินการดงักล่าวแทน โดยการโยกกจิกรรมการให้บรกิารจดัอบรมสมัมนา การวจิยัและ

พฒันา และบรกิารให้คําปรกึษาทางธุรกจิ ไปอยู่ที่ SPT นัน้ ทําเพื่อแบ่งแยกการดําเนินธุรกิจที่ชดัเจน และเพื่อให้เกิด

ประสทิธภิาพสูงสุดในการบรหิารงานของกลุ่มธุรกจิการใหบ้รกิาร นอกจากนี้ การจดัประเภทของกลุ่มธุรกจิดงักล่าว ยงั

เป็นการบริหารจัดการโครงสร้างทางภาษีว่าด้วยมาตรการภาษีเพื่อส่งเสริมการจัดตัง้สํานักงานใหญ่ข้ามชาต ิ

(International Headquarters : IHQ) ซึ่งปัจจุบนั SPT ไดร้บัสทิธปิระโยชน์ดา้น IHQ จากกรมสรรพากร ทําใหไ้ดร้บัการ

ยกเวน้ภาษสีาํหรบัการใหบ้รกิารกบั SPM ซึง่เป็นบรษิทัลกูของ SPT และไดร้บัการลดหย่อนภาษสีาํหรบัการใหบ้รกิารกบั

บรษิทัฯ และบรษิทัในเครอืภายในประเทศ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 43.27 100.00 38.77 100.00 38.02 100.00 

 

รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดจ้ากการใหบ้รกิาร 17.77 100.00 16.02 100.00 

 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารส่วนใหญ่เกดิจากรายไดจ้ากการใหบ้รกิารแก่ตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่า โดยคดิ

เป็นอัตราส่วนร้อยละ 100.00 ร้อยละ 100.00 ร้อยละ 88.37 ร้อยละ 94.25 และร้อยละ 57.19 ของรายได้จากการ

ให้บรกิารในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และในงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 ตามลําดบั โดย

รายได้จากการให้บรกิารแก่ตวัแทนจําหน่ายพม่ามีสดัส่วนลดลงในช่วงงวด 6 เดือนปี 2562 เนื่องมาจากการสัง่ห้าม

ดําเนินธุรกจิเครอืข่ายโดยรฐับาลพม่าในเดอืนกนัยายน 2561 เป็นตน้มา ส่งผลใหป้ระเทศพม่าไม่สามารถจดักจิกรรมที่

เกีย่วขอ้งกบัธุรกจิเครอืขา่ยได ้ในขณะทีต่ัง้แต่ช่วงปี 2561 เป็นตน้มา บรษิทัฯ เริม่มรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากตวัแทน

จาํหน่ายสนิคา้ในประเทศอื่นๆ เชน่ กมัพชูา และลาว เพิม่เตมิ 

 รายได้จากการให้บรกิารในงวดปี 2560 ลดลง 4.50 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 10.41 จากงวดปี 2559 มี

สาเหตุหลกัมาจากในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารเรยีกเกบ็รายไดจ้ากการให้บรกิารจากตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่าเป็น

ครัง้แรกในอตัราทีค่่อนขา้งสงู (อตัราส่วนรอ้ยละต่อรายไดจ้ากการขายของตวัแทนขายสนิคา้ในประเทศพม่า) และไดป้รบั

ลดอตัรารายไดด้งักล่าวลงมาในช่วงปลายปี 2559 เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่ายในการทาํธุรกจิของ

ตวัแทนจาํหน่ายในประเทศพม่า และเพือ่ใหส้ะทอ้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นไปไดท้างธุรกจิมากขึน้ นอกจากนี้ บรษิทัฯ ไดเ้ริม่มี

รายไดจ้ากการใหบ้รกิารตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศลาวในปี 2560 เลก็น้อย โดยยงัคดิเป็นสดัสว่นทีไ่มม่นียัสาํคญั 

 รายได้จากการให้บรกิารในงวดปี 2561 ลดลง 0.75 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 1.94 จากงวดปี 2560 โดย

รายได้ดงักล่าวมิได้มกีารเปลี่ยนแปลงไปอย่างมีนัยสําคญั ทัง้นี้ แม้ว่าบรษิัทฯ จะมีการให้บรกิารตวัแทนจําหน่ายใน
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ประเทศกมัพูชาเพิม่เตมิ และมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศลาวเพิม่ขึน้จากปีก่อนหน้า แต่

บรษิทัฯ ไม่สามารถใหบ้รกิารจดักจิกรรมงานสมัมนาในประเทศพม่าไดใ้นช่วงไตรมาสที ่4 ปี 2561 อนัเนื่องมากจากการ

ประกาศหา้มประกอบธุรกจิเครอืข่ายชัว่คราวโดยรฐับาลประเทศพม่าได ้นอกจากนี้ ในปี 2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารเปลีย่น

วธิคีดิรายไดจ้ากการใหบ้รกิารโดยคดิตามกจิกรรมหรอืงานทีใ่หบ้รกิารจรงิในปีจากเดมิทีใ่ชว้ธิคีดิตามสดัสว่นของรายไดท้ี่

ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในแต่ละประเทศขายสนิคา้ได ้ 

 รายไดจ้ากการใหบ้รกิารในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2562 ลดลง 1.76 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

ร้อยละ 9.88 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากจํานวนกิจกรรมที่มกีารให้บรกิารจดังานลดลง

เลก็น้อย จากการชะลอตวัของธุรกจิเครอืข่ายในประเทศพม่า ทัง้นี้ กลุ่มบรษิทัฯ ยงัมรีายไดจ้ากการใหบ้รกิารจากการจดั

กจิกรรมงานสมัมนาทีป่ระเทศกมัพชูาและลาว รวมถงึมรีายไดก้ารส่งพนักงานของ SPM เขา้ไปใหบ้รกิารดา้นงานระบบ

บญัชแีละบุคลากรของตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพมา่ตามปกต ิ

  

2.2.1.4 รายได้อ่ืน 

 รายได้อื่นคดิเป็นร้อยละ 5.90 ร้อยละ 4.64 และร้อยละ 5.09 ของรายได้รวมในงวดปี 2559 ถึง 2561 และคดิ

เป็นร้อยละ 5.57 และร้อยละ 4.54 ของรายได้รวมในงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 

ตามลําดบั โดยรายไดส้่วนนี้เป็นรายไดท้ีเ่กีย่วขอ้งกบัการประกอบธุรกจิหลกั ไดแ้ก่ รายไดค้่าบํารุงสมาชกิทีเ่กบ็จากนัก

ธุรกจิ รายไดค้่าลขิสทิธิท์ีเ่กบ็จากตวัแทนจาํหน่ายซึง่ถอืเป็นรายไดท้ีบ่รษิทัฯ ใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ  

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่าขาและสาํนกังานใหญ่ของบรษิทัฯ และตามงานสมัมนาต่างๆ รวมถงึรายไดอ้ื่นๆ เช่น 

รายไดส้ทุธจิากการขายบตัรเขา้รว่มงานประชุมสมัมนา รายไดด้อกเบีย้รบัจากธนาคาร กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตรา

ต่างประเทศสทุธ ิฯลฯ โดยมรีายละเอยีดแบ่งตามประเภทของรายได ้ดงันี้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่บาํรุงสมาชกิ 35.02 43.09 37.78 52.49 35.85 49.42 

รายไดจ้ากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้ 38.33 47.16 13.67 18.99 15.85 21.84 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีร่ะลกึ 3.85 4.74 9.50 13.21 13.72 18.92 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - 3.28 4.55 - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น - - - - 0.74 1.02 

รายไดอ้ื่นๆ 4.08 5.02 7.74 10.76 7.13 8.81 

รายได้อ่ืนรวม 81.28 100.00 71.97 100.00 72.55 100.00 
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รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

รายไดค้า่บาํรุงสมาชกิ 18.14 46.31 14.71 60.01 

รายไดจ้ากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้ 7.83 19.99 3.03 12.35 

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีร่ะลกึ 6.26 15.97 4.31 17.56 

กาํไรจากการจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัย่อย - - - - 

กาํไรจากอตัราแลกเปลีย่น 2.50 6.37 - - 

รายไดอ้ื่นๆ 4.45 11.36 2.47 10.09 

รายได้อ่ืนรวม 36.69 100.00 24.52 100.00 

 

รายไดอ้ื่นในงวดปี 2560 ลดลง 9.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.46 จากงวดปี 2559 มสีาเหตุหลกัมาจาก

ในปี 2559 บรษิทัฯ เริม่คดิค่าบรกิารสาํหรบัการใหต้วัแทนจําหน่ายใชต้ราสนิคา้สาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศ

พม่าเป็นครัง้แรก (ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าเริม่เขา้มาเจรจาธุรกจิกบับรษิทัฯ ในปี 2558 และไดเ้วน้การคดิ

ค่าบรกิารขา้งตน้ เพื่อเป็นแรงจงูใจในการดาํเนินธุรกจิ) ในอตัราทีค่่อนขา้งสงูเมื่อเทยีบกบัโครงสรา้งรายไดแ้ละค่าใชจ้่าย

ของตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้พม่าดงักล่าว ดงันัน้ บรษิทัฯ มกีารปรบัรายไดจ้ากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้ลดลงใน

ปลายปี 2559 เพื่อใหส้ะทอ้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นไปไดท้างธุรกจิมากขึน้ อย่างไรกต็าม ในปี 2560 บรษิทัฯ มกีารเรยีกเกบ็

คา่บรกิารจากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้จากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศลาวเป็นครัง้แรก เนื่องจากเพิง่เริม่

มีการเข้ามาทําธุรกิจกับบรษิัทฯ ในปีดงักล่าว นอกจากนี้ บรษิัทฯ ยงัมีกําไรจากการขายเงนิลงทุนในบรษิัทย่อยใน

ประเทศกมัพูชา และเวยีดนามใหก้บับุคคลภายนอกทีไ่ม่เกีย่วขอ้งกนั เนื่องจากพจิารณาว่าบรษิทัฯ ยงัขาดบุคลากรและ

ความชํานาญในประกอบธุรกจิและความสามารถในการขยายตลาดในประเทศกมัพูชาและเวยีดนามดว้ยตนเอง และการ

ขายสนิค้าให้กบับรษิัทในประเทศกมัพูชาและเวยีดนามในรูปแบบตวัแทนจําหน่ายสนิค้าต่างประเทศจะทําให้บรษิัทฯ 

สามารถบรหิารจดัการทรพัยากรไดอ้ยา่งมปีระสทิธภิาพมากกวา่ 

 รายไดอ้ื่นในงวดปี 2561 เพิม่ขึน้ 0.58 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 0.81 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกัมาจาก

บรษิทัฯ มกีารเกบ็คา่บรกิารจากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้เพิม่เตมิจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศกมัพชูา

และเวยีดนาม นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ที่ระลกึเพิม่ขึน้ในปี 2561 เนื่องจากบรษิทัฯ มนีโยบาย

กระจายช่องทางทีม่าของรายได ้รวมทัง้มกีารขายสนิคา้ทีร่ะลกึทีส่าขาและงานสมัมนาของบรษิทัฯ เพื่อเน้นการสรา้งการ

จดจําและค่านิยมในตราสนิคา้ซคัเซสมอร์ ซึ่งบรษิทัฯ ได้มกีารจดังานสมัมนาเพื่อสรา้งความแขง็แรงของเครอืข่ายและ

สง่เสรมิความรูใ้หน้กัธุรกจิอยา่งต่อเนื่อง 

 รายไดอ้ื่นในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ลดลง 12.17 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.17 

จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายได้ค่าบํารุงสมาชกิลดลงจากจํานวนนักธุรกิจที่ลดลง ใน

ขณะเดยีวกนั บรษิทัฯ มกีารยกเวน้รายไดค้า่บรกิารจากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้สาํหรบัตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้

ในประเทศพมา่สาํหรบัปี 2562 เนื่องดว้ยสภาวะทีป่ระเทศพมา่ยงัไมอ่นุญาตใหป้ระกอบธุรกจิขายตรง 

 

16.2.2 ต้นทุนขาย 

 ต้นทุนขายในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 413.16 ล้านบาท 449.39 ล้านบาท และ 370.13 ล้านบาท 

ตามลําดบั ในขณะทีต่น้ทุนขายในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 187.14 ลา้นบาท 

และ 115.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยตน้ทุนขายประกอบไปดว้ยตน้ทุนของสนิคา้ทีข่ายทัง้หมดผ่านช่องทางนกัธุรกจิและ

ตวัแทนจาํหน่าย ซึง่สามารถสรุปรายละเอยีดได ้ดงันี้ 
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รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขายสนิคา้สาํหรบัการขายสนิคา้ผา่นนกั

ธุรกจิ 

298.40 72.22 251.18 55.89 248.67 67.18 

ตน้ทุนขายสนิคา้สาํหรบัการขายสนิคา้ผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

114.76 27.78 198.21 44.11 121.46 32.82 

ต้นทุนขายรวม 413.16 100.00 449.39 100.00 370.13 100.00 

  

รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ตน้ทุนขายสนิคา้สาํหรบัการขายสนิคา้ผา่นนกั

ธุรกจิ 

125.07 66.83 106.09 91.61 

ตน้ทุนขายสนิคา้สาํหรบัการขายสนิคา้ผา่นตวัแทน

จาํหน่าย 

62.07 33.17 9.72 8.39 

ต้นทุนขายรวม 187.14 100.00 115.81 100.00 

 

ตน้ทุนขายรวมในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 36.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 8.77 จากงวดปี 2559 มสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ในภาพรวมเพิม่ขึน้ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มตีน้ทุนขายสนิคา้สาํหรบัการขาย

สนิคา้ผ่านนกัธุรกจิลดลงแมว้่าจะมรีายไดจ้ากการขายดงักล่าวเพิม่ขึน้ เนื่องจากบรษิทัฯ สามารถเจรจาต่อรองกบัผูร้บัจา้ง

ผลติสนิคา้ไดใ้นตน้ทุนทีถู่กลง 

 ตน้ทุนขายรวมในงวดปี 2561 ลดลง 79.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 17.64 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายในภาพรวมทีล่ดลง 

 ต้นทุนขายรวมในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 ลดลง 71.33 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

38.12 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัมาจากรายได้จากการขายที่ลดลง โดยเฉพาะอย่างยิง่สําหรบั

ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพมา่ อยา่งไรกด็ ีบรษิทัฯ สามารถต่อรองคา่สนิคา้จากผูผ้ลติไดส้าํหรบับางผลติภณัฑ ์จงึ

ทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้สงูขึน้ในชว่งงวด 6 เดอืนปี 2562 แมว้า่กาํไรขัน้ตน้จะปรบัลดลง 

 

16.2.3 ต้นทุนบริการ 

ต้นทุนบรกิารในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากบั 3.38 ล้านบาท 5.69 ล้านบาท และ 9.64 ล้านบาท ตามลําดบั 

ในขณะทีต่้นทุนบรกิารในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 3.19 ล้านบาท และ 3.06 

ล้านบาท ตามลําดับ โดยต้นทุนบรกิารประกอบไปด้วย ต้นทุนเงนิเดือนและผลตอบแทนของพนักงานปฏิบตัิงานที่

เกีย่วขอ้ง เป็นหลกั  

ตน้ทุนบรกิารในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 2.31 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 68.27 จากงวดปี 2559 มสีาเหตุหลกัมา

จากปี 2559 บรษิทัฯ มกีารคดิค่าบรกิารกบัตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่าในอตัราที่สูงเมื่อเทยีบกบัต้นทุนบรกิารจรงิ

ของบรษิทัฯ โดยต้นทุนดงักล่าวประกอบไปดว้ยค่าใชจ้่ายบุคลากรจํานวนเพยีงแค่ 2 รายในการจดัวางระบบการทํางาน

เป็นหลกั อย่างไรก็ตาม ในปี 2560 บรษิัทฯ มกีารให้บรกิารกบัตวัแทนจําหน่ายในประเทศลาวเพิม่ขึน้ อกีทัง้ยงัมกีาร
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ให้บรกิารจดังานสมัมนาเพิม่ขึน้จากปี 2559 ในประเทศพม่า ทําให้บรษิัทฯ มกีารเพิม่จํานวนบุคลากรในการให้บรกิาร

เพิม่ขึน้  

 ตน้ทุนบรกิารในงวดปี 2561 เพิม่ขึน้ 3.94 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 69.23 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิัทฯ มีการให้บรกิารเพิ่มเติมกับตัวแทนจําหน่ายในประเทศกัมพูชา นอกจากนี้ในปี 2561 บรษิัทฯ จะเป็น

ผูร้บัผดิชอบคา่ใชจ้่ายในการเดนิทางสาํหรบังานบรกิารเอง จากเดมิทีต่วัแทนจาํหน่ายสนิคา้เป็นผูร้บัผดิชอบคา่เดนิทางให ้

ตน้ทุนบรกิารในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ลดลง 0.13 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.19 

จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า รายได้จากการให้บรกิารที่ปรบัลดลงเลก็น้อย โดยระดบัของการให้บรกิารในช่วงเวลา

ดงักล่าว ไมไ่ดม้คีวามแตกต่างอยา่งมนียัสาํคญัจากงวด 6 เดอืนปี 2561 

 

16.2.4 กาํไรขัน้ต้น 

 กําไรขัน้ต้นในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 879.35 ล้านบาท 1,022.97 ล้านบาท และ 971.94 ล้านบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ต้นเท่ากบัร้อยละ 67.86 ร้อยละ 69.21 และร้อยละ 71.90 ตามลําดบั ในขณะที่กําไร

ขัน้ต้นในงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 473.59 ล้านบาท และ 396.88 ล้านบาท 

คดิเป็นอตัรากําไรขัน้ตน้เท่ากบัรอ้ยละ 71.33 และรอ้ยละ 76.95 ตามลาํดบั ตามลําดบัทัง้นี้ รายละเอยีดอตัรากําไรขัน้ตน้

ตามลกัษณะประกอบธุรกจิเป็นไปตามตารางดา้นล่าง  

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) ล้านบาท ร้อยละ(1) 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ 733.58 71.08 925.24 78.65 908.96 78.52 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย 105.89 47.99 64.65 24.60 34.60 22.17 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายรวม 839.47 67.02 989.90 68.78 943.56 71.83 

กาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิาร 39.89 92.18 33.07 85.31 28.38 74.65 

กาํไรขัน้ต้นรวม 879.35 67.86 1,022.97 69.21 971.94 71.90 
หมายเหตุ :   1. อตัราสว่นรอ้ยละทีแ่สดงหมายถงึอตัรากําไรขัน้ตน้จากการดาํเนินงานของแต่ละประเภทธุรกจิ   

 

รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิ 439.76 77.86 380.73 78.21 

กาํไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผา่นตวัแทนจาํหน่าย 19.25 23.67 3.20 24.77 

กาํไรขัน้ต้นจากการขายรวม 459.01 71.04 383.92 76.83 

กาํไรขัน้ตน้จากการใหบ้รกิาร 14.58 82.05 12.96 80.91 

กาํไรขัน้ต้นรวม 473.59 71.33 396.88 76.95 
หมายเหตุ :  1. อตัราสว่นรอ้ยละทีแ่สดงหมายถงึอตัรากําไรขัน้ตน้จากการดาํเนินงานของแต่ละประเภทธุรกจิ 

 

กําไรขัน้ต้นในงวดปี 2560 เพิม่ขึน้ 143.61 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.33 จากงวดปี 2559 มสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิทัฯ จากการเตบิโตของรายไดจ้ากการขายสนิคา้ผ่านนักธุรกจิและผ่านสนิคา้ตวัแทนจาํหน่าย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มี

อตัรากําไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผ่านนักธุรกจิสงูขึน้จากความสามารถในการเจรจาต่อรองกบัผูร้บัจา้งผลติสนิคา้ไดใ้น

ตน้ทุนทีถู่กลง ในขณะทีย่งัสามารถกําหนดราคาทีแ่ขง่ขนัไดแ้ละยงัคงทาํใหไ้ดร้บัอตัรากําไรตามทีต่อ้งการ อย่างไรกต็าม 



บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.16 - หน้า 16 

บรษิทัฯ มอีตัรากําไรขัน้ตน้จากการขายสนิคา้ผ่านตวัแทนจําหน่ายลดลง เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารปรบัราคาขายสนิคา้ให้

ตํ่าลง เพื่อเป็นการปรบัราคาขายใหส้มเหตุสมผลขึน้ โดยปรบัราคาสาํหรบัตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศทุกราย รวมทัง้มี

การออกสนิคา้ใหมเ่พือ่ทดแทนสนิคา้ประเภทเดมิในราคาทีล่ดลงสาํหรบัผลติภณัฑบ์างประเภท 

 กําไรขัน้ต้นในงวดปี 2561 ลดลง 51.03 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.99 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิัทฯ ตามรายได้จากการขายสนิคา้ทัง้ที่ผ่านนักธุรกจิและผ่านตวัแทนจําหน่ายลดลง อย่างไรก็ตาม บรษิัทฯ มี

อตัรากําไรขัน้ตน้ในภาพรวมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมสีดัส่วนการขายสนิคา้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายซึง่มอีตัรากําไรทีต่ํ่ากว่าลดลง

จากการชะลอตวัของธุรกจิเครอืขา่ยในประเทศพมา่ 
 กําไรขัน้ต้นในงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2562 ลดลง 76.71 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 

16.20 จากชว่งเดยีวกนัของปีก่อนหน้า โดยมสีาเหตุหลกัคลา้ยกบัการเปลีย่นแปลงในชว่งปี 2561 โดยรายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ในภาพรวมของบรษิทัฯ ปรบัลดลง อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มอีตัรากาํไรขัน้ตน้ในภาพรวมเพิม่ขึน้ เนื่องจากมสีดัสว่น

การขายสนิคา้ผ่านตวัแทนจาํหน่ายซึ่งมอีตัรากําไรทีต่ํ่ากว่าลดลง จากการชะลอตวัของธุรกจิเครอืข่ายในประเทศพม่าซึ่ง

เป็นผลต่อเนื่องมาจากช่วงปลายปี 2561 นอกจากนี้ อตัรากําไรขัน้ตน้ทีเ่พิม่ขึน้ยงัมสีาเหตุมาจากการทีบ่รษิทัฯ สามารถ

ต่อรองคา่สนิคา้จากผูผ้ลติไดส้าํหรบับางผลติภณัฑ ์จงึทาํใหอ้ตัรากาํไรขัน้ตน้สงูขึน้ในช่วงงวด 6 เดอืนปี 2562 แมว้่ากาํไร

ขัน้ตน้จะปรบัลดลง 

 

16.2.5 ค่าใช้จ่ายในการขาย 

 คา่ใชจ้่ายในการขายในงวดปี 2559 ถงึ 2561 เท่ากบั 776.33 ลา้นบาท 898.70 ลา้นบาท และ 870.70 ลา้นบาท 

ตามลําดบั ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการขายในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 432.42  

ลา้นบาทและ 346.81 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายละเอยีดของคา่ใชจ้่ายในการขายสามารถสรปุได ้ดงันี้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่นายหน้านกัธุรกจิ 619.86 79.85 703.01 78.23 690.30 79.28 

คา่โฆษณาและคา่สง่เสรมิการขาย 29.47 3.80 43.45 4.84 26.80 3.08 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปร(1) 44.39 5.72 35.99 4.00 32.85 3.77 

คา่ใชจ้่ายดา้นพนกังาน 21.67 2.79 29.94 3.33 50.34 5.78 

คา่เดนิทาง 25.32 3.26 46.10 5.13 26.08 3.00 

คา่เชา่ 11.68 1.50 12.73 1.42 14.48 1.66 

คา่ขนสง่ 6.90 0.89 10.43 1.16 8.46 0.97 

คา่อุปกรณ์และสาธารณูปโภค 3.80 0.49 4.75 0.53 7.82 0.90 

คา่ประกนั 4.00 0.52 2.66 0.30 3.04 0.35 

อื่นๆ 6.84 0.88 6.91 0.77 6.84 0.79 

ค่าใช้จ่ายในการขายก่อนค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจาํหน่าย 

773.93 99.69 895.97 99.70 867.00 99.58 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 2.39 0.31 2.73 0.30 3.70 0.42 

รวม 776.33 100.00 898.70 100.00 870.70 100.00 
หมายเหตุ :  1.  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปรที่แสดงตามตารางขา้งต้นจะแสดงจํานวนค่าตอบแทนพเิศษทัง้หมดที่จ่ายให้กบัผูบ้รหิารและพนักงานตาม

รายชื่อและอตัราทีก่ําหนดในแต่ละงวดปี ในขณะทีค่่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปรทีเ่ปิดเผยในค่าตอบแทนผูบ้รหิารส่วนที ่2.3.2 โครงสรา้ง

การจดัการนัน้ จะเป็นตวัเลขทีแ่สดงถงึคา่ตอบแทนพเิศษทีจ่่ายใหเ้ฉพาะผูบ้รหิารและพนกังานทีย่งัทาํงานอยูก่บับรษิทัฯ เท่านัน้  
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รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่นายหน้านกัธุรกจิ 340.49 80.41 275.01 79.30 

คา่โฆษณาและคา่สง่เสรมิการขาย 19.69 4.65 11.58 3.34 

คา่ตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปร(1) 16.15 3.82 12.50 3.60 

คา่ใชจ้่ายดา้นพนกังาน 20.37 4.81 21.69 6.25 

คา่เดนิทางและท่องเทีย่วสนัทนาการ 9.47 2.24 9.03 2.60 

คา่เชา่ 7.21 1.70 7.38 2.13 

คา่ขนสง่ 3.79 0.89 2.49 0.72 

คา่อุปกรณ์และสาธารณูปโภค 1.85 0.44 1.97 0.57 

คา่ประกนั 1.21 0.29 1.39 0.40 

อื่นๆ 1.34 0.32 1.95 0.56 

ค่าใช้จ่ายในการขายก่อนค่าเส่ือมราคาและค่า

ตดัจาํหน่าย 

421.59 99.57 345.00 99.48 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 1.83 0.43 1.81 0.52 

รวม 423.42 100.00 346.81 100.00 
หมายเหตุ :  1.  ค่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปรที่แสดงตามตารางขา้งต้นจะแสดงจํานวนค่าตอบแทนพเิศษทัง้หมดที่จ่ายให้กบัผูบ้รหิารและพนักงานตาม

รายชื่อและอตัราทีก่ําหนดในแต่ละงวดปี ในขณะทีค่่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปรทีเ่ปิดเผยในค่าตอบแทนผูบ้รหิารส่วนที ่2.3.2 โครงสรา้ง

การจดัการนัน้ จะเป็นตวัเลขทีแ่สดงถงึคา่ตอบแทนพเิศษทีจ่่ายใหเ้ฉพาะผูบ้รหิารและพนกังานทีย่งัทาํงานอยูก่บับรษิทัฯ เท่านัน้  

 

 ค่าใช้จ่ายในการขายประกอบไปด้วย ค่านายหน้านักธุรกิจ ค่าโฆษณาและค่าส่งเสรมิการขาย ค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารผนัแปร และค่าใช้จ่ายด้านพนักงานเป็นหลกั ทัง้นี้ ค่านายหน้านักธุรกจิเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายให้กบันักธุรกิจ

เครอืขา่ยตามแผนการจ่ายค่าตอบแทน ในขณะทีค่่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปร คอืค่าตอบแทนทีผู่บ้รหิารหลกัของบรษิทัฯ 

ได้แก่คุณสทิธวรี์ คุณนพกฤษฏิ ์และรองประธานเจา้หน้าที่บรหิาร หรอืบุคคลที่คณะกรรมการบรษิทัฯ พจิารณาเหน็ว่า

เหมาะสมจะไดร้บั โดยคดิเป็นประมาณรอ้ยละ 2.50 ของรายไดจ้ากการขายสนิคา้รวม  

ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี 2560 เพิ่มขึ้น 122.37 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 15.76 จากงวดปี 2559 มี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มคี่านายหน้านักธุรกจิ ค่าโฆษณาและค่าส่งเสรมิการขาย ค่าใชจ้่ายพนักงาน ค่าเดนิทางและ

ท่องเทีย่วสนัทนาการทีเ่พิม่ขึน้ตามการเตบิโตของรายไดใ้นภาพรวม  

 ค่าใช้จ่ายในการขายในงวดปี 2561 ลดลง 28.00 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 3.12 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุ

หลกัมาจากบรษิทัฯ มคี่านายหน้านักธุรกจิ ค่าโฆษณาและค่าสง่เสรมิการขาย และค่าตอบแทนผูบ้รหิารผนัแปรลดลงตาม

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ผ่านนกัธุรกจิทีล่ดลงในภาพรวม อยา่งไรกต็าม บรษิทัฯ มคีา่ใชจ้่ายดา้นพนักงานทีเ่ป็นคา่ใชจ้่าย

ในการขายเพิม่ขึน้จากการทีม่กีารขยายสาขาในช่วงปลายปี 2560 และในช่วงปี 2561 รวมทัง้มกีารจดัตัง้ SPT และไดม้ี

การโอนยา้ยพนักงานจากบรษิทัฯ และจดัหาพนักงานใหม่บางส่วนสาํหรบับรษิทัย่อยขา้งตน้ โดยค่าใชจ้่ายพนักงานของ 

SPT ที่เกี่ยวขอ้งกบัการใหบ้รกิารกบับรษิทัฯ ด้านการจดักจิกรรมงานสมัมนาต่างๆ นัน้ ถอืเป็นค่าใชจ้่ายสนับสนุนการ

ขายของบรษิทัฯ ในภาพรวม 

 คา่ใชจ้่ายในการขายในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ลดลง 76.62 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ย

ละ 18.09 จากช่วงเดียวกนัของปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัมาจากการลดลงของค่านายหน้านักธุรกิจ และค่าตอบแทน

ผูบ้รหิารผนัแปรทีล่ดลงตามรายไดจ้ากการขายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิในภาพรวม 
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16.2.6 ค่าใช้จ่ายในการบริหาร 

 ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากบั 81.11 ล้านบาท 87.32 ล้านบาท และ 82.94 ล้าน

บาท ตามลําดบั ในขณะทีค่่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 

41.16 ลา้นบาทและ 46.43 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยรายละเอยีดของคา่ใชจ้่ายในการบรหิารสามารถสรุปได ้ดงันี้ 

รายการ 

งวดปีส้ินสดุวนัท่ี 31 ธนัวาคม 

2559 2560 2561 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้่ายดา้นพนกังาน 42.80 52.77 47.71 54.64 39.56 47.70 

คา่เชา่ 0.85 1.04 3.23 3.70 2.44 2.94 

คา่ทีป่รกึษา 7.67 9.45 6.05 6.93 11.62 14.01 

คา่ภาษอีากร 0.58 0.72 1.35 1.55 2.15 2.60 

คา่วสัดุอุปกรณ์ 5.24 6.46 4.97 5.69 3.73 4.50 

คา่บรกิารอื่น 5.43 6.69 1.93 2.21 2.51 3.02 

คา่วจิยัและพฒันา 1.02 1.26 0.99 1.13 2.83 3.41 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.62 0.76 0.77 0.88 0.79 0.95 

คา่เบีย้ประกนัภยั 0.97 1.20 0.46 0.52 1.24 1.50 

คา่สาธารณูปโภค 0.05 0.06 0.17 0.19 0.36 0.44 

คา่เดนิทาง 0.55 0.67 0.30 0.34 0.03 0.03 

อื่นๆ 8.35 10.29 9.49 10.86 5.39 6.50 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเส่ือมราคา

และค่าตดัจาํหน่าย 

74.13 91.39 77.42 88.66 72.65 87.60 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 6.98 8.61 9.91 11.34 10.28 12.40 

รวม 81.11 100.00 87.32 100.00 82.94 100.00 
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รายการ 

งวด 6 เดือนส้ินสดุวนัท่ี 30 มิถนุายน 

2561 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

คา่ใชจ้่ายดา้นพนกังาน 20.64 50.16 25.35 54.60 

คา่เชา่ 1.44 3.50 1.22 2.62 

คา่ทีป่รกึษา 4.91 11.93 5.43 11.70 

คา่ภาษอีากร 0.78 1.89 1.19 2.57 

คา่วสัดุอุปกรณ์ 1.84 4.47 2.04 4.39 

คา่บรกิารอื่น 1.07 2.60 1.88 4.04 

คา่วจิยัและพฒันา 0.34 0.84 0.88 1.89 

คา่ธรรมเนียมธนาคาร 0.62 1.51 0.35 0.76 

คา่เบีย้ประกนัภยั 0.60 1.46 0.38 0.82 

คา่สาธารณูปโภค 0.15 0.36 0.17 0.38 

คา่เดนิทาง 0.26 0.63 0.01 0.02 

อื่นๆ 3.59 8.73 2.09 4.50 

ค่าใช้จ่ายในการบริหารก่อนค่าเส่ือมราคาและ

ค่าตดัจาํหน่าย 

36.25 88.07 40.99 88.28 

คา่เสือ่มราคาและคา่ตดัจาํหน่าย 4.91 11.93 5.44 11.72 

รวม 41.16 100.00 46.43 100.00 

 
 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารประกอบไปด้วย ค่าใชจ้่ายด้านพนักงาน ค่าเสื่อมราคาและค่าตดัจําหน่าย ค่าเช่า ค่าที่

ปรกึษา และภาษอีากร เป็นหลกั 

ค่าใช้จ่ายในการบรหิารในงวดปี 2560 เพิ่มขึ้น 6.21 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 7.66 จากงวดปี 2559 มี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายดา้นพนักงานเพิม่ขึน้เพื่อรองรบัการเตบิโตของธุรกจิ รวมทัง้มคี่าเช่าจากการขยาย

พืน้ทีเ่ชา่ของสาํนกังานใหญ่สาํหรบังานบญัชแีละงานบุคลากรต่างๆ เพิม่เตมิ 

 ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวดปี 2561 ลดลง 4.39 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.03 จากงวดปี 2560 มสีาเหตุ

หลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารจดัโครงสรา้งกลุ่มบรษิทัฯ ใหม่ โดยจดัตัง้ SPT ขึน้ และมกีารโอนยา้ยพนักงานไปที ่SPT และ

ได้รบัรู้ค่าใช้จ่ายด้านพนักงานดังกล่าวในค่าใช้จ่ายในการขายตามที่อธิบายข้างต้น รวมถึงบริษัทฯ มีการลดพื้นที่

สาํนักงานใหญ่ลงบางส่วน และปรบัพืน้ทีด่งักล่าวใหเ้ป็นพืน้ทีส่าํหรบัการอบรมสมัมนาของนักธุรกจิ จงึไดม้กีารยา้ยกลุ่ม

สําหรบัค่าเช่าที่จ่ายสําหรบัพื้นทีส่่วนนี้ไปไวใ้นค่าใชจ้่ายในการขาย ทัง้นี้ บรษิทัฯ มคี่าใช้จ่ายดา้นที่ปรกึษาเพิม่ขึน้จาก

การวางระบบและคา่ตรวจสอบภายในและตรวจสอบบญัชตี่างๆ เพือ่เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

ค่าใชจ้่ายในการบรหิารในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 เพิม่ขึน้ 5.27 ลา้นบาท หรอืคดิเป็น

รอ้ยละ 12.81 จากช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มคี่าใชจ้่ายดา้นพนกังานเพิม่ขึน้จากการปรบั

เงนิเดือนพนักงาน และมวี่าจ้างพนักงานระดบัสูงเพิ่มขึ้น นอกจากนี้บรษิัทฯ ยงัมคี่าใช้จ่ายด้านที่ปรกึษาเพิม่ขึ้นเพื่อ

เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ และมคี่าวจิยัและพฒันาเพิม่ขึน้จากค่าใชจ้่ายในการคดิคน้พฒันาสตูรการ

ผลติใหม ่และการทาํวจิยัดา้นการตลาดสาํหรบัผลติภณัฑเ์พิม่เตมิ 
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16.2.7 ขาดทุนจากอตัราแลกเปล่ียนเงินตราต่างประเทศสทุธิ 
 บรษิทัฯ มผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสุทธใินงวดปี 2559 ถงึ 2561 เท่ากบั 0.00 ลา้น

บาท 5.14 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามลําดบั ในขณะทีผ่ลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสุทธใิน

งวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 0.00 ล้านบาทและ 7.32 ล้านบาท ตามลําดบั โดย

รายการดงักล่าวเกดิจากผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นจากการทาํธุรกรรมขายสนิคา้ไปยงัต่างประเทศทีม่กีารใหเ้ครดติ

เทอมทางการค้าแก่ตวัแทนจําหน่ายต่างประเทศเป็นระยะเวลา 120 วนั ซึ่งในช่วงงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมถุินายน

สาํหรบัปี 2562 ทีผ่่านมา ค่าเงนิบาทไดป้รบัตวัแขง็ค่าขึน้เมื่อเปรยีบเทยีบกบัสกุลเงนิต่างประเทศ ส่งผลใหบ้รษิทัฯ เกดิ

รายการขายทุดจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศ 

 

16.2.8 ต้นทุนทางการเงิน 

 ต้นทุนทางการเงินในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากับ 0.20 ล้านบาท 0.28 ล้านบาท และ 0.08 ล้านบาท 

ตามลําดบั คดิเป็นรอ้ยละ 0.01 รอ้ยละ 0.02 และรอ้ยละ 0.01 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ในขณะทีต่้นทุนทางการเงนิใน

งวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 0.04 ล้านบาท และ 0.12 ล้านบาท คดิเป็นรอ้ยละ 

0.01 และรอ้ยละ 0.02 ของรายได้รวม ตามลําดบั ทัง้นี้ ต้นทุนทางการเงนิของบรษิัทฯ มจีํานวนค่อนขา้งน้อยและไม่มี

นัยสําคญัต่อผลการดําเนินงาน โดยต้นทุนทางการเงนิดงักล่าว เกิดจากค่าใช้จ่ายดอกเบี้ยจากสญัญาเช่าทางการเงนิ

สาํหรบัรถยนตผ์ูบ้รหิาร และดอกเบีย้จากการใชว้งเงนิหมนุเวยีนระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิระหวา่งปี  

 

16.2.9 ค่าใช้จ่ายภาษีเงินได้ 

 ค่าใช้จ่ายภาษีเงนิได้ในงวดปี 2559 ถึง 2561 เท่ากบั 22.36 ล้านบาท 21.79 ล้านบาท และ 20.08 ล้านบาท 

ตามลําดับ คิดเป็นอตัราการจ่ายภาษีที่แท้จรงิเท่ากับร้อยละ 21.71 ร้อยละ 21.05 และร้อยละ 22.13 ของกําไรก่อน

ค่าใชจ้่ายภาษีเงนิได ้ตามลําดบั ในขณะทีค่่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดใ้นงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2561 และ 

2562 เท่ากบั 10.97 ล้านบาท และ 3.90 ล้านบาท คดิเป็นอตัราการจ่ายภาษีที่แท้จรงิเท่ากบัรอ้ยละ 22.78 และรอ้ยละ 

18.83 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ทัง้นี้ อตัราการจ่ายภาษีที่แทจ้รงิในปี 2559 ถงึ 2561 อยู่ในระดบัปกตซิึ่งใกล้เคยีงกบั

อตัราภาษเีงนิไดน้ิตบุิคคลซึ่งเท่ากบัรอ้ยละ 20.00 ในขณะทีอ่ตัราการจ่ายภาษทีีแ่ทจ้รงิในช่วงงวด 6 เดอืนปี 2562 ลดลง

เหลอืเพยีงแค่รอ้ยละ 18.83 นัน้ มสีาเหตุหลกัมาจากการที ่SPM มรีอบระยะเวลาบญัชสีิน้สุดวนัที ่30 มถุินายนของทุกปี 

โดยในชว่งไตรมาสที ่4 ปี 2561 (1 มกราคม 2562 – 30 มถุินายน 2562) SPM มผีลประกอบการขาดทุน ในขณะทีช่ว่ง 9 

เดอืนแรก (1 เมษายน 2561 – 31 ธนัวาคม 2561) มผีลประกอบการทีม่กีําไร จงึทําให ้SPM จะเสยีภาษีสาํหรบัปีบญัช ี

2561 น้อยลงจากคา่ใชจ้่ายทางภาษทีีไ่ดบ้นัทกึไปแลว้ในชว่งวนัที ่1 เมษายน 2561 – 31 ธนัวาคม 2561 ซึง่รายการภาษี

ทีล่ดลงของ SPM ขา้งตน้ ไดถู้กสะทอ้นอยูใ่นงบการเงนิรวมของบรษิทัฯ ในชว่งไตรมาสที ่1 ปี 2562 (1 มกราคม 2562 – 

30 มถุินายน 2562) นอกจากนี้ ค่าบรกิารที่ SPT ได้เรยีกเก็บจาก SPM นัน้ ได้รบัยกเว้นภาษีเงนิได้จากการได้สทิธิ

ประโยชน์ทางภาษ ี(IHQ) จงึทําใหภ้าพรวมดา้นค่าใชจ้่ายภาษีเงนิไดข้องบรษิทัฯ ในช่วงไตรมาสที ่1 ปี 2562 ลดลงจาก

ช่วงเดยีวกนัของปีก่อนหน้า อย่างไรกต็ามในช่วงเดอืนมนีาคมปี 2562 ทีผ่่านมา คณะรฐัมนตรไีดอ้นุมตัใิหเ้พกิถอนสทิธิ

ประโยชน์ทางภาษขีอง IHQ โดยใหเ้ปลีย่นแปลงมาใชม้าตรการส่งเสรมิภาษจีากการเป็นศูนยก์ลางธุรกจิระหวา่งประเทศ 

(IBC) ทดแทน ซึ่งส่งให้ SPT ได้รบัสิทธิประโยชน์ทางภาษีที่เปลี่ยนแปลงไป จากเดิมที่ได้รบัยกเว้นภาษีจากการ

ใหบ้รกิารแก่บรษิทัในเครอืในต่างประเทศ ไดแ้ก่  SPM และไดร้บัลดหย่อนในอตัราภาษีเหลอืรอ้ยละ 10.00 สาํหรบัการ

ใหบ้รกิารแก่บรษิทัในเครอืในประเทศ ไดแ้ก่ บรษิทัฯ และ SML เป็น ไดร้บัลดหย่อนอตัราภาษเีหลอืรอ้ยละ 8.00 สาํหรบั

การให้บรกิารแก่บรษิทัในเครอืทัง้ในประเทศและต่างประเทศ ซึ่งบรษิทัฯ พจิารณาแล้วว่า การเปลี่ยนแปลงดงักล่าวไม่

น่าจะสง่ผลกระทบอยา่งมนียัสาํคญัต่อคา่ใชจ้่ายภาษเีงนิไดข้องบรษิทัฯ ทีอ่าจเปลีย่นแปลงไป  
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16.2.10 กาํไรสทุธิ 

 กาํไรสทุธใินงวดปี 2559 ถงึ 2561 เท่ากบั 80.63 ลา้นบาท 81.70 ลา้นบาท และ 70.69 ลา้นบาท ตามลาํดบั คดิ

เป็นอตัรากําไรสุทธเิท่ากบัรอ้ยละ 5.85 รอ้ยละ 5.27 และรอ้ยละ 4.96 ของรายไดร้วม ตามลําดบั ในขณะทีก่ําไรสุทธใิน

งวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2561 และ 2562 เท่ากบั 37.18 ลา้นบาท และ 16.82 ลา้นบาท คดิเป็นอตัรา

กําไรสุทธเิท่ากบัร้อยละ 5.29 และร้อยละ 3.11 ของรายได้รวม ตามลําดบั โดยสาเหตุที่กําไรสุทธลิดลงสําหรบังวด 6 

เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายน 2562 เนื่องจากรายไดจ้ากการขายสนิคา้ผา่นนกัธุรกจิและตวัแทนจาํหน่ายทีป่รบัตวัลดลง และ

ผลขาดทุนจากอตัราแลกเปลีย่นเงนิตราต่างประเทศสทุธ ิ 
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16.3 ฐานะทางการเงิน 

คาํอธบิายฐานะทางการเงนินี้ เป็นคําอธบิายการเปลีย่นแปลงทีส่าํคญัในงบการเงนิทีผ่่านการตรวจสอบและสอบ

ทานแลว้โดยผูส้อบบญัชรีบัอนุญาตสาํหรบัฐานะทางการเงนิ ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 

 

16.3.1 สินทรพัย ์

สนิทรพัยร์วม ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 270.59 ล้านบาท 399.67 ลา้น

บาท 417.07 ลา้นบาท และ 416.98 ลา้นบาทตามลําดบั โดยสนิทรพัยห์ลกัส่วนใหญ่เป็นสนิทรพัย์หมุนเวยีนคดิเป็นรอ้ย

ละ 81.71 ร้อยละ 86.56 ร้อยละ 85.76 และร้อยละ 86.61 ของสินทรพัย์รวม ซึ่งประกอบไปด้วย เงนิสดและรายการ

เทยีบเท่าเงนิสด ลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น สนิคา้คงเหลอื เป็นหลกั 

สนิทรพัยร์วม ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 129.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 47.70 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มรีายการลูกหนี้การคา้ และเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดเพิม่ขึน้

ตามรายไดจ้ากการดาํเนินงานทีเ่พิม่ขึน้ ซึง่มกีารขายสนิคา้สว่นใหญ่เป็นเงนิสด 

สนิทรพัย์รวม ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 17.40 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 4.35 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนในระบบเทคโนโลยสีารสนเทศ (ERP) เพื่อใชใ้นการจดัการ

ในองคก์ร และการพฒันาเวป็ไซต์ แอปพลเิคชัน่ เพื่อการประชาสมัพนัธ์องคก์ร และเป็นช่องทางการสัง่ซื้อสนิคา้ของนัก

ธุรกจิ  

สินทรพัย์รวม ณ วนัที่ 30 มิถุนายน 2562 ลดลง 0.09 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 0.02 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มีเงนิสดเพิ่มขึ้นจากการได้รบัชําระค่าสนิค้าและบรกิารจากคู่ค้าใน

ต่างประเทศ ในขณะทีม่จีํานวนลูกหนี้การคา้ลดลงเช่นกนั จงึทําใหส้นิทรพัย์รวมมไิดเ้ปลีย่นแปลงไปอย่างมนีัยสําคญัใน

ชว่งเวลาดงักล่าว  

 

16.3.2 สินทรพัยห์มนุเวียน 

 เงินสดและรายการเทียบเท่าเงินสด 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 33.79 

ล้านบาท 97.46 ล้านบาท 107.58 ล้านบาท และ 209.20 ล้านบาทตามลําดบั โดยเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด 

ประกอบดว้ย เงนิสด และเงนิฝากธนาคารประเภทกระแสรายวนั และเงนิฝากออมทรพัย ์เป็นตน้ 

 เงนิสดและรายการเทียบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 63.67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 

188.41 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิัทฯ ได้รบัชําระค่าหุ้นเพิ่มทุนจากผู้ถือหุ้นเดมิ 

รวมทัง้มกีาํไรจากการดาํเนินงานเพิม่ขึน้ 

 เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 10.12 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 10.38 จาก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯ ไดร้บัชาํระค่าหุน้เพิม่ทุนจากผูถ้อืหุน้เดมิ โดยเป็นการเพิม่

ทุนเพือ่ปรบัโครงสรา้งก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 

เงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 เพิม่ขึน้ 101.62 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

94.47 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ ได้รบัชําระเงนิค่าสนิคา้และบรกิารจากคู่ค้าใน

ต่างประเทศ 
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เงินลงทุนชัว่คราว 

 เงนิลงทุนชัว่คราว ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 15.78 ลา้นบาท 0.00 ลา้น

บาท 0.00 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเป็นรายการดงักล่าวเป็นเงนิฝากประจาํทีบ่รษิทัย่อยของบรษิทัฯ 

ในประเทศเวยีดนาม ณ ขณะนัน้ นําไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนักบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการขอใบอนุญาต

เพือ่ประกอบธุรกจิเครอืขา่ย โดยในปี 2560 บรษิทัฯ ไดข้ายบรษิทัย่อยดงักล่าวใหบุ้คคลภายนอกไป จงึทาํใหไ้ม่มรีายการ

ขา้งตน้อกีจนถงึปัจจุบนั 

 

 ลกูหน้ีการค้าและลกูหน้ีอ่ืน 

 ลูกหนี้การค้าและลูกหนี้อื่น ณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 89.98 ล้านบาท 

176.38 ลา้นบาท 162.17 ลา้นบาท และ 73.57 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ลกูหนี้การคา้ 15.00 16.67 107.75 61.09 99.83 61.56 13.46 18.29 

ลกูหนี้อื่น 0.59 0.65 0.51 0.29 0.08 0.05 - - 

คา่ใชจ้่ายล่วงหน้า 1.22 1.35 4.85 2.75 3.86 2.38 8.78 11.94 

รายไดค้า้งรบั 33.30 37.01 40.62 23.03 38.90 23.99 16.27 22.12 

เงนิจ่ายล่วงหน้าคา่สนิคา้ 41.23 45.82 24.00 13.61 19.51 12.03 35.06 47.65 

(หกั) คา่เผือ่หนี้สงสยัจะสญู (1.35) (1.50) (1.35) (0.77) - - - - 

รวม 89.98 100.00 176.38 100.00 162.17 100.00 73.57 100.00 

 

 โดยลูกหนี้การค้าส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้ทีเ่ป็นตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ซึ่งมกีารซื้อขายสนิค้าในลกัษณะการขายส่ง

และมกีารใหเ้ครดติเทอม ซึง่สามารถแยกตามอายหุนี้ได ้ดงันี้ 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

ยงัไมถ่งึกาํหนดชาํระ 15.00 100.00 96.05 89.14 62.79 62.90 13.46 100.00 

น้อยกวา่หรอืถงึ 3 เดอืน - - 9.75 9.05 37.03 37.10 - - 

มากกวา่ 3 เดอืน ถงึ 6 เดอืน - - 0.93 0.86 - - - - 

มากกวา่ 6 เดอืน ถงึ 12 เดอืน - - 1.03 0.96 - - - - 

รวม 15.00 100.00 107.75  100.00 99.83 100.00 13.46 100.00 

 

 ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 92.75 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 618.40 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2559 ตามการขยายตวัของธุรกจิในต่างประเทศ โดยเฉพาะจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพมา่ 

 ลูกหนี้การคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 7.92 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 7.35 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 

เนื่องจากการชะลอสัง่ซือ้สนิคา้ของตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพมา่ 
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 ลูกหนี้การค้า ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ลดลง 86.37 หรอืคดิเป็นร้อยละ 86.52 จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 

2561 เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัชาํระหนี้จากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศต่างๆ โดยเฉพาะประเทศพม่า และมกีารขาย

สนิคา้ไปในประเทศพมา่ในชว่งปี 2562 คอ่นขา้งน้อยตามสถานการณ์ทีย่งัไมส่ามารถทาํธุรกจิเครอืขา่ยไดเ้ตม็รปูแบบ 

  ทัง้นี้ ในปี 2560 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้ทีเ่กนิกําหนดชาํระคดิเป็นรอ้ยละ 10.86 ของลูกหนี้การคา้รวม เกดิจาก

ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าและเวยีดนามมกีารชําระหนี้ไม่ตรงเทอมการคา้ โดยบรษิทัฯ สามารถเรยีกเกบ็เงนิ

ไดท้ัง้หมดในปี 2561 ทัง้นี้ ณ สิน้ปี 2561 บรษิทัฯ มยีอดลูกหนี้คา้งชําระเกนิเทอมการคา้ไม่เกนิ 3 เดอืน คดิเป็นรอ้ยละ 

37.03 ของลูกหนี้การคา้รวม และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มลีูกหนี้ทีค่า้งเกนิกําหนดชําระ เนื่องจากไดร้บั

ชาํระหนี้ดงักล่าวครบถว้นจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ประเทศต่างๆ 

 นอกจากนี้ ในปี 2559 และ 2560 บรษิทัฯ มคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญจํานวน 1.35 ล้านบาท เนื่องจากบรษิทัฯ มี

การขายสนิคา้ให้กบันักธุรกจิแต่มไิด้เรยีกเก็บเงนิในปี โดยบรษิทัฯ ไดท้ําการตดัเป็นหนี้สูญในปี 2561 ทัง้จํานวน ทัง้นี้ 

ปัจจุบัน นักธุรกิจจะต้องชําระค่าสินค้าเป็นเงินสดเท่านัน้ จึงทําให้รายการดังกล่าวเป็นเพียงรายการที่เกิดขึ้นจาก

เหตุการณ์ในอดตี และคาดวา่จะไมม่กีารตัง้คา่เผื่อหนี้สงสยัจะสญูตามลกัษณะดงักล่าวในอนาคต ทัง้นี้ ในชว่งงวด 6 เดอืน

ปี 2562 บรษิทัฯ ไม่มคี่าเผื่อหนี้สงสยัจะสูญเนื่องจากไดร้บัชําระหนี้ค่าสนิคา้คงคา้งส่วนใหญ่จากตวัแทนจําหน่ายสนิคา้

ต่างๆ และคงเหลอืเพยีงลกูหนี้ทีย่งัไมค่รบกาํหนดชาํระ 

 นอกจากนี้ รายการลูกหนี้การคา้และลูกหนี้อื่น นอกเหนือจากรายการลกูหนี้การคา้ ยงัประกอบไปดว้ยลูกหนี้อื่น 

ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า รายได้ค้างรบั และเงินจ่ายล่วงหน้าค่าสินค้า โดย 2 รายการหลัง ถือเป็นรายการที่มีสดัส่วนที่มี

นยัสาํคญัต่อปรมิาณลกูหนี้การคา้และลกูหนี้อื่น 

 

  รายไดค้า้งรบัของบรษิทัฯ ประกอบดว้ย ค่าทรปิท่องเทีย่วคา้งรบั(1) ค่าจดังานสมัมนาคา้งรบั(2) ค่านายหน้านัก

ธุรกจิเรยีกเกบ็จากตวัแทนจําหน่ายสนิคา้(3) โดย ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 7.32 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 

21.98 จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารจดัทาํสญัญาตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้และมบีนัทกึรายไดค้า้ง

รบัจากการใหบ้รกิารตวัแทนจาํหน่ายตามสญัญา 

 รายได้ค้างรบั ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 1.72 ล้านบาท หรอืคิดเป็นร้อยละ 4.24 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 โดยรายไดค้า้งรบัดงักล่าวอยูใ่นระดบัปกต ิและมไิดเ้ปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั  

 รายได้ค้างรบั ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ลดลง 22.62 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 58.16 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 เนื่องจากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิคา้งรบัจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศต่างๆ คนืในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 17.23 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 41.78 จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 เนื่องจากในปี 2559 บรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิล่วงหน้าค่าสนิคา้เพื่อรองรบัการขยายธุรกจิในงวดปี 

2560 

 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิค้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 4.50 หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.73 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2560 ตามยอดขายสนิคา้ทีล่ดลง 

 
(1) ค่าทรปิท่องเทีย่วคา้งรบั หมายถงึ ค่าใชจ่้ายท่องเทีย่วสนัทนาการของบรษิทัฯ ทีเ่กดิจากการพานักธุรกจิต่างประเทศไปท่องเทีย่วพรอ้มกบันักธุรกจิในประเทศ และ

 บรษิทัฯ ไดม้กีารเรยีกเกบ็ค่าใชจ่้ายทีเ่กดิขึน้กบัตวัแทนจาํหน่ายในต่างประเทศ 

(2) ค่าจดังานสมัมนาคา้งรบั หมายถงึ ค่าจดังานสมัมนาทีใ่หบ้รกิารแก่ตวัแทนจาํหน่ายต่างประเทศ ทีไ่ดใ้หบ้รกิารเรยีบรอ้ยแลว้ และอยูร่ะหว่างการเรยีกรบัชาํระเงนิ 

(3) ค่านายหน้านักธุรกจิเรยีกเกบ็จากตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ หมายถงึ ค่านายหน้านักธุรกจิทีเ่กดิจากการซื้อสนิคา้ของนักธุรกจิต่างประเทศทีก่่อใหเ้กดิค่าตอบแทนที่

บรษิทัฯ ตอ้งจ่ายใหก้บันกัธุรกจิประเทศไทย (เช่น นกัธุรกจิพมา่เป็นดาวไลน์นกัธุรกจิไทย และนกัธุรกจิพมา่ซือ้สนิคา้ในพมา่จนทาํใหน้กัธุรกจิไทยไดร้บัค่าตอบแทน) 

โดยบรษิทัฯ เป็นผูจ่้ายค่าตอบแทนทัง้หมดใหก้บันักธุรกจิไทย และไดเ้รยีกเกบ็ค่าตอบแทนนักธุรกจิเฉพาะทีเ่กี่ยวขอ้งกบัการซื้อสนิคา้ของนกัธุรกจิในต่างประเทศ

จากตวัแทนจาํหน่ายในประเทศนัน้ ๆ ซึง่อยูร่ะหว่างการเรยีกรบัชาํระเงนิ 
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 เงนิจ่ายล่วงหน้าค่าสนิคา้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เพิม่ขึน้ 4.93 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 127.76 จาก 

ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจาก บรษิัทฯ มีการจ่ายมดัจําค่าสนิค้ากบัผู้ผลิตสําหรบัสนิค้าที่สัง่ซื้อเพื่อเตรยีมมา

จาํหน่ายในชว่งปี 2562 

 

สาํหรบัลูกหนี้การคา้ในประเทศพม่าเป็นลูกหนี้การคา้ทีม่สีดัส่วนทีม่นีัยสาํคญัของลูกหนี้การคา้รวมของบรษิทัฯ 

ดงันัน้ บรษิทัฯ จงึมคีวามเสีย่งในกรณีทีลู่กหนี้รายดงักล่าวไม่สามารถดําเนินธุรกจิได ้หรอืมกีารเปลีย่นแปลงของสถาวะ

แวดล้อม กฏระเบยีบที่เกี่ยวขอ้งกบัประเทศพม่าก็อาจส่งผลกระทบต่อการดําเนินงาน สถานะทางการเงนิของบรษิัทฯ 

ทัง้นี้ เมื่อวนัที ่18 กนัยายน 2561 ทีผ่่านมา รฐับาลของประเทศพม่าโดยกระทรวงพาณิชย์ได้มกีารออกประกาศฉบบัที ่

46/2018 ใหห้ยุดการประกอบธุรกจิในลกัษณะของการขายตรงในประเทศพม่า โดยให้มผีลบงัคบัใช้ทนัท ีซึ่งกรณีทีพ่บ

เห็นผู้ใดประกอบธุรกิจเครอืข่ายในประเทศพม่าจะถูกต้องโทษจําคุกเป็นเวลา 6 เดือนถึง 3 ปี และโทษปรบัไม่เกิน 

500,000 จ๊าตพมา่ ซึง่ภายหลงัจากการประกาศ บรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายสนิคา้ใหแ้ก่ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่า

ลดลงอย่างมนีัยสาํคญัและบรษิทัฯ พยายามคดัเลอืกหมวดหมูผ่ลติภณัฑท์ีจ่าํหน่ายใหเ้หมาะสมกบัสถานการณ์ในขณะนัน้

และหมวดหมู่ทีย่งัสามารถทาํการขายสนิคา้ผ่านหน้ารา้นไดโ้ดยงา่ย โดยปัจจุบนัตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าจะ

สามารถจาํหน่ายสนิคา้ไดใ้นระดบั Single-level เท่านัน้ กล่าวคอื จาํหน่ายผ่านหน้ารา้นคา้ในประเทศพม่าใหแ้ก่นักธุรกจิ

หรอืผูบ้รโิภคเท่านัน้ โดยตวัแทนจําหน่ายในประเทศพม่าจะไม่จ่ายผลตอบแทนตามแผนธุรกจิใหก้บันักธุรกจิ รวมถงึไม่

สามารถจดังานสมัมนาหรอืกจิกรรมต่าง ๆ ใหแ้ก่นกัธุรกจิได ้  

สถานการณ์ปัจจุบนั รฐับาลพมา่อยูร่ะหวา่งการพจิารณารา่งกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้งกบัธุรกจิขายตรงขึน้ใหม่ ก่อนที่

จะออกประกาศหรอืกฎหมายที่ชดัเจนอกีครัง้ โดยทางรฐับาลพม่าได้มอบหมายให้หน่วยงาน Consumer Information 

and Complaint Centre Department of Consumer Affair Ministry of Commerce Myanmar (“CICC”) เข้ามาดูแลใน

เรื่องดงักล่าว พรอ้มศกึษาและเกบ็ขอ้มูลเกีย่วกบัธุรกจิเครอืข่ายในกลุ่มประเทศอาเซยีน เช่น มาเลเซยี สงิค์โปร ์รวมถงึ

ประเทศไทยที่บรษิัทฯ เป็นเจา้ภาพในการจดังานสมัมนาให้ขอ้มูลเกี่ยวกบัธุรกจิขายตรงแก่คณะกรรมการ CICC ทัง้นี้ 

บรษิทัฯ คาดวา่กฎหมายดงักล่าวจะมคีวามชดัเจนและประกาศใชภ้ายในปี 2562 - 2563 

 

ทัง้นี้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 วนัที ่31 มนีาคม 2562 และวนัที ่30 มถุินายน 2562 บรษิทัฯ มลีูกหนี้การคา้

และบรกิาร รวมถงึรายไดค้า้งรบัจากตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ประเทศพม่าจํานวน 128.65 ลา้นบาท 133.36 ลา้นบาท และ 

24.05 ล้านบาท ตามลําดบั และ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ตวัแทนจําหน่ายสนิค้าประเทศพม่ามสีต็อคสนิคา้เท่ากบั 

39.43 ลา้นบาท โดยฝ่ายจดัการของบรษิทัฯ ไดม้กีารเร่งรดัตดิตามลูกหนี้ดงักล่าวอย่างเคร่งครดั และไดร้บัชําระเงนิจาก

ตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ประเทศพม่าสําหรบัหนี้ทีค่า้งเกนิกําหนดชําระทัง้จํานวน ทําใหย้อดหนี้คา้งชําระจากจากประเทศ

พมา่ ณ วนัที ่8 สงิหาคม 2562 มรีายละเอยีด ดงันี้  

 

ณ วนัท่ี 8 สิงหาคม 2562 

ยงัไม่ครบ

กาํหนดชาํระ(1) 

เกินกาํหนด

ชาํระน้อยกวา่

หรือเท่ากบั 3 

เดือน 

เกินกาํหนด

ชาํระมากกวา่  

3 เดือนถึง 6 

เดือน 

เกินกาํหนด

ชาํระมากกวา่  

6 เดือนถึง 12 

เดือน 

รวม 
  

หน่วย : ล้านบาท 

ลกูหน้ีขายสนิคา้ตวัแทนจาํหน่ายพมา่ 2,300,598 - - - 2,300,598 

ลกูหน้ีคา่บรกิารแก่ตวัแทนจาํหน่ายพมา่ 6,258,893 - - - 6,258,893 

รายไดค้า้งรบัจากตวัแทนจาํหน่ายพมา่ 887,153 - - - 887,153 

รวม 9,446,645 - - - 9,446,645 

หมายเหตุ:  1.  สนิคา้ทีม่กีารจําหน่ายก่อนวนัที ่1 มกราคม 2562 จะพจิารณายอดขายบนเครดติเทอม 180 วนั และสนิคา้ทีม่กีารจําหน่ายหลงัวนัที ่1 มกราคม 2562 จะ

พจิารณายอดขายบนเครดติเทอม 120 วนั เพือ่ใหส้อดคลอ้งกบันโยบายการบรหิารลกูหนี้การคา้และสอดคลอ้งกบัหลกัปฏบิตัทิีไ่ดแ้จง้ต่อคู่คา้ในขณะนัน้  
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 นโยบายการตัง้สาํรองหน้ีสงสยัจะสญู  

บรษิัทฯ มกีารกําหนดนโยบายสําหรบัการตัง้สํารองหนี้สงสยัจะสูญ โดยได้ประกาศใช้เพื่อดําเนินการสําหรบั

รายการลกูหนี้ตัง้แต่วนัที ่1 กรกฎาคม 2562 เป็นตน้ไป ดงันี้ 

ระยะเวลาท่ีค้างชาํระ อตัราร้อยละของยอดค้างชาํระ 

ระหวา่ง 1 – 60 วนั 5.00 

ระหวา่ง 61 – 120 วนั 10.00 

ระหวา่ง 121 – 180 วนั 30.00 

ระหวา่ง 181 – 365 วนั 50.00 

ตัง้แต่ 365 วนั เป็นตน้ไป 100.00 

สินค้าคงเหลือ 

 สนิค้าคงเหลอื ณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 77.69 ล้านบาท 68.53 ล้าน

บาท 83.31 ลา้นบาท และ 72.98 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิคา้คงเหลอืเป็นสนิคา้อุปโภค บรโิภคทีบ่รษิทัฯ รอจําหน่าย

ใหก้บันกัธุรกจิหรอืตวัแทนจาํหน่าย โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สนิคา้สาํเรจ็รปู 62.20 80.06 59.70 87.11 76.17 91.43 67.90 93.05 

วตัถุดบิ 15.49 19.94 9.81 14.32 7.72 9.27 5.91 8.10 

(หกั) คา่เผือ่การลดมลูคา่ของ

สนิคา้คงเหลอื 

- - (0.98) (1.43) (0.58) (0.69) (0.84) (1.15) 

รวม 77.69 100.00 68.53 100.00 83.31 100.00 72.98 100.00 

 

 สนิค้าคงเหลือ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 9.15 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 11.78 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเปลีย่นแปลงนโยบายการสาํรองสนิคา้คงเหลอืในระยะเวลาทีส่ ัน้ลง 

 สนิคา้คงเหลอื ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 14.78 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 21.57 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มจีากการชะลอการสัง่ซื้อสนิคา้ของตวัแทนจาํหน่ายในประเทศพมา่ และ

การสํารองสนิคา้คงเหลอืช่วงปลายปีในสนิคา้บางประเภท เช่น T Chloro plus และ Alkamag เพื่อเตรยีมสาํหรบัการจดั

โปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายในช่วงตน้ปี 2562 โดยเฉพาะอย่างยิง่ Alkamag ซึง่เป็นผลติภณัฑท์ีเ่ปิดตวัในช่วงปลายปี 2561 

ส่งผลให้บรษิทัฯ มกีารจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายอย่างต่อเนื่องตัง้แต่ช่วงปลายปี 2561 ถงึช่วงต้นปี 2562 ทัง้นี้ โดย

ปกตแิลว้ การจดัโปรโมชัน่ส่งเสรมิการขายของบรษิทัฯ จะดําเนินการจดัขึน้เป็นช่วงๆ ตลอดทัง้ปี หมุนเวยีนไปตามกลุ่ม

ผลติภณัฑแ์ละชว่งเวลาทีเ่หมาะสม ทําใหอ้าจไม่ไดม้กีารสาํรองสนิคา้คงเหลอืเพื่อจดัโปรโมชัน่ในช่วงปลายปีของทุกๆ ปี 

ขึน้อยู่กบัดุลยพนิิจของฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ เป็นหลกั นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมกีารสาํรองสนิคา้คงเหลอืบางประเภท

เพื่อเตรยีมพรอ้มสาํหรบัการขายในชว่งปี 2562 เนื่องจากมกีารวางแผนทีจ่ะปรบัปรุงและพฒันาสตูรการผลติ และคาดว่า

จะดาํเนินการยกเลกิการผลติสนิคา้ดงักล่าวในสตูรการผลติเดมิ 

 ในปี 2560 บรษิัทฯ มคี่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอืจํานวน 0.98 ล้านบาท โดยส่วนใหญ่เกิดจาก

สนิค้าคงเหลอืมกีารชํารุดและไม่สามารถเบกิชดเชยจากผูจ้ําหน่ายสนิค้าได ้โดยในปี 2561 บรษิัทฯ มกีารตดัจําหน่าย

สนิค้าคงเหลือจํานวน 0.40 ล้านบาท ด้วยวิธีการจําหน่ายเศษซากของสินค้าคงเหลือดังกล่าวในราคาค่าซากให้กับ

บุคคลภายนอก ซึ่งสนิคา้ดงักล่าวบรษิทัฯ จะทําการทิง้สนิคา้และของเหลวภายในบรรจุภณัฑใ์หเ้รยีบรอ้ยก่อน และจะนํา
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เฉพาะบรรจุภณัฑ์ไปจําหน่ายเศษซากใหแ้ก่ผูร้บัซื้อของเก่า โดยทัง้หมดจะเป็นบรรจุภณัฑ์ทีม่คีวามชํารุดเสยีหาย หรอื

โดนทาํลายทีผู่ซ้ือ้ไมส่ามารถนําไปใชง้านหรอืนําบรรจุภณัฑไ์ปคา้ขายในเชงิพาณิชยภ์ายใตต้ราสนิคา้ของบรษิทัฯ ได ้ 

 สนิค้าคงเหลอื ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ลดลง 10.34 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.41 จาก ณ วนัที่ 31 

ธนัวาคม 2561 เนื่องจากบรษิัทฯ มกีารขายสนิค้าตามการจดัโปรโมชัน่ในช่วงไตรมาสที่ 1 ปี 2562 รวมถึงมกีารขาย

สนิค้าได้จากการดําเนินธุรกจิตามปกต ิโดยในช่วงดงักล่าว บรษิัทฯ มกีารตัง้ค่าเผื่อการลดลงของมูลค่าสนิค้าคงเหลอื

จาํนวน 0.84 ลา้นบาท สาํหรบักลุ่มสนิคา้ทีม่กีารชาํรุดและไมส่ามารถเบกิชดเชยจากผูจ้าํหน่ายสนิคา้ได ้ 

 

 

 

 

สินทรพัยห์มนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่น ณ สิ้นปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 3.87 ล้านบาท 3.58 

ล้านบาท 4.60 ล้านบาท และ 5.39 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์หมุนเวยีนอื่นประกอบไปด้วยภาษีซื้อที่ยงัไม่ถึง

กาํหนด เป็นหลกั 

 

16.3.3 สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียน 

 เงินฝากประจาํท่ีใช้เป็นหลกัประกนั 

 เงนิฝากประจาํทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 0.00 ลา้น

บาท 7.00 ลา้นบาท 7.00 ลา้นบาท และ 7.50 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเงนิฝากประจําทีใ่ชเ้ป็นหลกัประกนั เป็นรายการ

เงนิสดคํ้าประกนัวงเงนิหมนุเวยีนกบัสถาบนัทางการเงนิ 

 

 ส่วนปรบัปรงุอาคารเช่าและอปุกรณ์ 

ส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 41.00 

ล้านบาท 33.55 ล้านบาท 29.73 ล้านบาท และ 26.12 ล้านบาทตามลําดบั โดยส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์

สามารถสรุปได ้ดงันี้ 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่ 10.63 25.92 11.13 33.17 8.99 30.24 7.89 30.19 

เครือ่งมอืเครือ่งใช ้ 3.00 7.31 2.40 7.15 1.87 6.29 1.66 6.37 

เครือ่งตกแต่งและเครือ่งใช้

สาํนกังาน 

9.25 22.57 8.52 25.39 6.07 20.42 5.28 20.21 

คอมพวิเตอร ์ 2.62 6.38 2.22 6.62 2.39 8.04 2.10 8.04 

ยานพาหนะ 15.51 37.82 9.28 27.66 10.41 35.02 9.19 35.19 

รวม 41.00 100.00 33.55 100.00 29.73 100.00 26.12 100.00 

 

สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 7.45 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 18.17 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายรถยนตส์าํหรบัผูบ้รหิารจาํนวน 2 คนั 



บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.16 - หน้า 28 

สว่นปรบัปรุงอาคารเชา่และอุปกรณ์ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 3.82 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 11.40 

จาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมูลค่ารายการส่วนปรบัปรุงอาคารเช่า และเครื่องตกแต่งและ

เครือ่งใชส้าํนกังานทีล่ดลงตามคา่เสือ่มราคาประจาํปี 

สว่นปรบัปรุงอาคารเช่าและอุปกรณ์ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลง 3.60 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.12 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการปรบัลดลงตามคา่เสือ่มราคาประจาํงวด 

 

สินทรพัยไ์ม่มีตวัตน 

สนิทรพัยไ์ม่มตีวัตน ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 3.03 ลา้นบาท 8.09 ลา้น

บาท 16.81 ล้านบาท และ 15.79 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัย์ไม่มตีวัตนประกอบด้วยโปรแกรมสําเรจ็รูประบบ 

ERP เวป็ไซต ์และแอปพลชิัน่ เป็นหลกั 

สนิทรพัย์ไม่มตีัวตน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เพิ่มขึ้น 5.06 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 167.25 จาก ณ 

วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มรีายการโปรแกรมสําเรจ็รูประบบ ERP ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ดาํเนินการตดิตัง้ 

สนิทรพัย์ไม่มตีัวตน ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิ่มขึ้น 8.72 ล้านบาท หรอืคดิเป็นร้อยละ 107.74 จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯ มรีายการโปรแกรมสาํเรจ็รูประบบ ERP ส่วนทีเ่หลอืเสรจ็สิน้ 

และมกีารพฒันาระบบเวป็ไซต ์และแอปพลชิัน่ของบรษิทัฯ 

สนิทรพัยไ์มม่ตีวัตน ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลง 1.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 6.04 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 เนื่องจากการปรบัลดลงตามคา่ตดัจาํหน่ายประจาํงวด 

 

สินทรพัยภ์าษีเงินได้รอตดับญัชี 

สนิทรพัย์ภาษีเงนิได้รอตดับญัช ีณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 2.07 ล้าน

บาท 1.43 ลา้นบาท 2.01 ลา้นบาท และ 2.36 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยเกดิจากความแตกต่างระหวา่งค่าใชจ้่ายทางบญัชี

และทางภาษีอนัเนื่องมาจากรายการบางรายการ เช่น การประมาณการหนี้สนิตามภาระผูกพนัสําหรบัผลประโยชน์

พนกังาน และมลูคา่ตามบญัชขีองสนิทรพัยต์ํ่ากวา่สนิทรพัยท์างภาษเีงนิได ้เป็นตน้ 

 

สินทรพัยไ์ม่หมนุเวียนอ่ืน 

สนิทรพัยไ์ม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 3.38 ลา้นบาท 3.65 

ลา้นบาท 3.87 ลา้นบาท และ 4.06 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยสนิทรพัยห์มุนเวยีนอื่นประกอบไปดว้ยเงนิคํ้าประกนัสญัญา

เชา่ คา่สาธารณูปโภค เป็นหลกั 

 

16.4 แหล่งท่ีมาของเงินทุน 

16.4.1 ความเหมาะสมของโครงสร้างเงินทุน 

บรษิัทฯ มอีตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้ือหุ้น เท่ากบั 3.31 เท่า 1.04 เท่า 0.76 เท่า และ 0.57 เท่า ณ สิ้นปี 

2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 ตามลาํดบั 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 45.00 ล้านบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิ และมกีําไรสุทธใินงวดการดําเนินงาน

ดงักล่าว 
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อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 50.00 ลา้นบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิ และมยีอดเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น

ลดลงตามรายไดท้ีป่รบัลดลงในงวดปี 2561 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 75.00 ล้านบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิเพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์ในขณะทีม่หีนี้สนิลดลงจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และการลดลงของเจา้หนี้การคา้

และเจา้หนี้อื่นตามยอดขาย 

 

16.4.2 หน้ีสิน 

หนี้สนิรวม ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 207.75 ลา้นบาท 203.75 ลา้นบาท 

180.69 ล้านบาท และ 150.68 ล้านบาท ตามลําดบั โดยหนี้สนิรวมส่วนใหญ่ประกอบด้วย เจ้าหนี้การคา้และเจ้าหนี้อื่น 

เป็นหลกั 

เงินกู้ยืมระยะสัน้จากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 0.00 ลา้น

บาท 0.00 ลา้นบาท 5.00 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิเป็นวงเงนิ

ระยะสัน้ทีบ่รษิทัฯ และบรษิทัยอ่ยมกีบัสถาบนัการเงนิเพือ่บรหิารสภาพคล่องในกจิการ ซึง่ในปี 2561 บรษิทัฯ มกีารเบกิ

วงเงนิกูเ้พือ่ใชเ้ป็นเงนิทุนหมนุเวยีนสาํหรบับรษิทั ซคัเซสมอร ์ บอีิง้ค ์ แลบ็บอราทอรี ่ จาํกดั (SML) และไดช้าํระคนืแลว้

เสรจ็ในไตรมาสที ่1 ปี 2562 

 

เจ้าหน้ีการค้าและเจ้าหน้ีอ่ืน 

 เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 156.32 ลา้นบาท 

165.41 ลา้นบาท 144.75 ลา้นบาท และ 121.33 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยมรีายละเอยีด ดงันี้ 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

เจา้หนี้การคา้  32.02 20.48 48.55 29.35 39.75 27.46 41.81 34.46 

เจา้หนี้อื่น 7.08 4.53 2.98 1.80 4.53 3.13 2.35 1.94 

รายไดร้บัล่วงหน้า 25.95 16.60 32.34 19.55 26.98 18.64 21.64 17.84 

คา่นายหน้าคา้งจ่าย 60.59 38.76 54.25 32.80 51.28 35.43 42.88 35.34 

คา่ใชจ้่ายคา้งจ่าย 30.69 19.63 27.29 16.50 22.21 15.34 12.64 10.42 

รวม 156.32 100.00 165.41 100.00 144.75 100.00 121.33 100.00 

 

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 9.09 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 5.82 จาก ณ 

วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเจา้หนี้การคา้และรายไดร้บัล่วงหน้าทีเ่พิม่ขึน้ตามรายไดร้วมทีเ่พิม่ขึน้   

เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 20.67 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.49 จาก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากเจา้หนี้การคา้และรายได้รบัล่วงหน้าทีล่ดลงตามรายไดร้วมที่ลดลง 

นอกจากนี้ บรษิทัฯ ยงัมคี่าใชจ้่ายคา้งจ่าย ซึง่สว่นใหญ่ประกอบไปดว้ยคา่ใชจ้่ายท่องเทีย่วสนัทนาการ ตามจาํนวนผูท้ีเ่ขา้

เงือ่นไขไดร้บัสทิธกิารท่องเทีย่วทีล่ดลง 
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เจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลง 23.42 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.18 จาก 

ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มคีา่นายหน้าคา้งจ่าย และคา่ใชจ้่ายคา้งจ่ายต่างๆ ลดลงตาม

รายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีล่ดลง 

 

รายได้รบัล่วงหน้าส่วนใหญ่ประกอบด้วยรายการสนิค้ารอการส่งมอบ เงนิค่าสนิค้ารบัล่วงหน้า ค่าธรรมเนียม

สมาชกิรอการรบัรู ้เป็นตน้ ซึง่เป็นเงนิทีบ่รษิทัฯ ไดร้บัมาล่วงหน้า และยงัไมไ่ดส้ง่มอบสนิคา้และ/หรอืบรกิาร  

รายไดร้บัล่วงหน้า ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 6.38 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 24.60 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มกีารรบัเงนิค่าตัว๋จดังานสมัมนารบัล่วงหน้าจากตวัแทนจําหน่าย

ต่างประเทศและบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิคา่สทิธใินการใชต้ราสนิคา้จากตวัแทนจาํหน่ายประเทศพมา่ทีย่งัรอการรบัรู ้

รายไดร้บัล่วงหน้า ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 5.36 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 16.57 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารยกเวน้รายไดค้่าบรกิารและค่าสทิธจิากการใหต้วัแทนจําหน่ายใช้

ตราสนิคา้สําหรบัตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าสําหรบัปี 2562 เนื่องดว้ยสภาวะทีป่ระเทศพม่ายงัไม่อนุญาตให้

ประกอบธุรกจิขายตรง สง่ผลใหร้ายไดร้บัล่วงหน้าลดลง  

รายไดร้บัล่วงหน้า ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลง 5.33 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 19.77 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2561 ตามรายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีล่ดลงในภาพรวม 

 

 ภาษีเงินได้ค้างจ่าย 

 ภาษเีงนิไดค้า้งจ่าย ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 20.00 ลา้นบาท 9.65 ลา้น

บาท 7.91 ล้านบาท และ 5.78 ล้านบาท ตามลําดบั โดยภาษีเงนิได้ค้างจ่าย เป็นรายการภาษีเงนิได้ที่ต้องจ่ายสุทธิ

เพิม่เตมิอนัเกดิจากผลประกอบการในรอบปีบญัชนีัน้ๆ 

 

หน้ีสินหมุนเวียนอ่ืน 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ สิ้นปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 12.21 ล้านบาท 16.84 

ลา้นบาท 13.46 ลา้นบาท และ 8.91 ลา้นบาท ตามลําดบั โดยหนี้สนิหมุนเวยีนอื่นประกอบดว้ยภาษรีอนําส่ง และเงนิสด

คํ้าประกนัสญัญากบัตวัแทนจาํหน่ายในประเทศ เป็นหลกั  

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 4.63 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 37.87 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารแต่งตัง้ตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศเพิม่ขึน้ 1 ราย 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 3.38 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.04 จาก ณ วนัที ่31 

ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มยีกเลกิตวัแทนจําหน่ายสนิคา้ในประเทศ 1 ราย และไดม้กีารคนืเงนิคํ้า

ประกนัใหก้บัตวัแทนจาํหน่ายรายดงักล่าว 

หนี้สนิหมุนเวยีนอื่น ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ลดลง 4.55 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.79 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารยกเลกิสญัญาตวัแทนจาํหน่ายสนิคา้ในประเทศทุกรายและไดม้ี

การคนืเงนิคํ้าประกนัใหต้วัแทนจาํหน่ายแต่ละรายตามทีไ่ดว้างคํ้าประกนัไว ้รวมเป็นเงนิ 6.00 ลา้นบาท 

 

 หน้ีสินไม่หมนุเวียนอ่ืน 

 หนี้สนิไม่หมุนเวยีนอื่น ณ สิ้นปี 2559 ถึง 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 3.33 ล้านบาท 3.33 

ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท และ 0.00 ลา้นบาท ตามลาํดบั โดยหนี้สนิไมห่มนุเวยีนอื่นเป็นรายไดร้บัล่วงหน้าในการทีบ่รษิทัฯ 

อนุญาตใหใ้ชต้ราสนิคา้และรูปแบบทางธุรกจิทีเ่กี่ยวขอ้งกบัตวัแทนจําหน่วยในต่างประเทศ โดยมกีารทยอยตดัจําหน่าย

รบัรูเ้ป็นรายไดต้ามอายสุญัญา ซึง่ไดร้บัรูแ้ลว้เสรจ็ไปในปี 2561 
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เงินกู้ระยะยาวจากสถาบนัการเงิน 

เงนิกูร้ะยะยาวจากสถาบนัการเงนิ ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 0.00 ลา้น

บาท 0.00 ลา้นบาท 0.00 ลา้นบาท และ 2.24 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยรายการดงักล่าวเป็นการนํารถยนตป์ระจาํตาํแหน่ง

ของผูบ้รหิารซึง่เดมิบรษิทัฯ ไดซ้ือ้มาดว้ยตนเองในชว่งปลายปี 2561 ไปทาํสญัญาเชา่ซือ้กบัสถาบนัการเงนิแหง่หนึ่งใน

ประเทศ เพื่อนําเงนิสดมาใชห้มนุเวยีนภายในกจิการ 

 

หน้ีสินตามสญัญาเช่าทางการเงิน 

หนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิ ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 5.53 ลา้น

บาท 2.37 ลา้นบาท 0.11 ลา้นบาท และ 0.09 ลา้นบาทตามลาํดบั โดยรายการดงักล่าวเป็นสญัญาเชา่ทางการเงนิรถยนต์

ผูบ้รหิาร และเครือ่งถ่ายเอกสาร โดยรายละเอยีดหนี้สนิตามสญัญาเชา่ทางการเงนิสามารถสรุปไดด้งันี้ 

 

 

รายการ 

ส้ินสดุวนัท่ี 

31 ธนัวาคม 2559 31 ธนัวาคม 2560 31 ธนัวาคม 2561 30 มิถนุายน 2562 

ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ ล้านบาท ร้อยละ 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระภายใน 1 ปี 3.32 60.04 2.26 95.43 0.04 40.36 0.04 50.56 

สว่นทีถ่งึกาํหนดชาํระเกนิกวา่ 1 

ปี 

2.21 39.96 0.11 4.57 0.06 59.64 0.04 49.44 

รวม 5.53 100.00 2.37 100.00 0.11 100.00 0.09 100.00 

 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลง 3.17 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 57.26 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารชําระหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด โดยในปี 2559 บรษิทัฯ มรีถยนตป์ระจาํตาํแหน่งของผูบ้รหิารตามสญัญาเชา่ทางการเงนิจาํนวน 2 คนั 

และไดท้าํการผอ่นชาํระตามงวดจนครบกาํหนดในปี 2561 เป็นจาํนวน 1 คนั 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลง 2.26 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 95.43 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารชําระหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด และไดช้าํระหนี้สนิทางการเงนิสาํหรบัรถยนตป์ระจาํตาํแหน่งทีเ่หลอือกี 1 คนั ครบถว้นในปีดงักล่าว 

หนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ณ วนัที่ 30 มถุินายน 2562 ลดลง 0.02 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 33.83 

จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการทีบ่รษิทัฯ มกีารชําระหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิ ตาม

ระยะเวลาทีก่าํหนด 

 

16.4.3 ภาระผกูพนัและหน้ีสินท่ีอาจจะเกิดขึน้ 

ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัและหนี้สนิทีอ่าจจะเกดิขึน้ ดงันี้ 

 

 ภาระผกูพนัผลประโยชน์พนักงาน 

บรษิัทฯ มสีํารองผลประโยชน์ของพนักงาน ณ สิ้นปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 เท่ากบั 

10.36 ลา้นบาท 6.15 ลา้นบาท 9.46 ลา้นบาท และ 10.95 ลา้นบาท ตามลาํดบั 
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ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาเช่าและบริการอาคารสาํนักงานใหญ่และสาขา 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาเชา่และบรกิารอาคารสาํนักงานใหญ่และสาขา ณ สิน้ปี 2560 ถงึ 2561 และ 

ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 เท่ากบั 27.48 ลา้นบาท และ 24.72 ลา้นบาท และ 17.17 ลา้นบาท ตามลาํดบั  

 

ภาระผกูพนัภายใต้สญัญาบริการการบริหารจดัการ 

บรษิทัฯ มภีาระผกูพนัภายใตส้ญัญาบรกิารการบรหิารจดัการ ณ สิน้ปี 2560 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 

2562 เท่ากบั 0.18 ล้านบาท 0.08 ล้านบาท และ 0.19 ล้านบาท ตามลําดบั โดยสญัญาข้างต้นเป็นสญัญาจ้างบรกิาร

รกัษาความปลอดภยั 

 

16.4.4 ส่วนของผู้ถือหุ้น 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 บรษิทัฯ มสี่วนของผูถ้อืหุน้ เท่ากบั 

62.84 ลา้นบาท 195.92 ลา้นบาท 236.38 ลา้นบาท และ 266.30 ลา้นบาท ตามลาํดบั 

สว่นของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้ 133.08 ลา้นบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 211.79 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 45.00 ล้านบาทจากผู้ถอืหุ้นเดมิ 

จากเดมิ 55.00 ลา้นบาท เป็น 100.00 ลา้นบาท เพื่อเป็นแหล่งเงนิทุนในการดาํเนินกจิการ รวมทัง้บรษิทัฯ มกีําไรสทุธใิน

ชว่งเวลาดงักล่าว 

ส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้ 40.46 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 20.65 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากมกีารเพิม่ทุนจดทะเบยีนจํานวน 50.00 ล้านบาท โดยเป็นการเพิม่ทุนเพื่อ

ปรบัโครงสรา้งก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีําไรสุทธใินช่วงเวลาดงักล่าว ทัง้นี้ ในปี 

2561 บรษิทัฯ ไดม้กีารจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 80.00 ลา้นบาทใหผู้ถ้อืหุน้ 

ส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เพิม่ขึน้ 29.92 ล้านบาท หรอืคดิเป็นรอ้ยละ 12.66 จาก ณ วนัที ่

31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากการรบัชําระการเพิม่ทุนจดทะเบยีนเพิม่เตมิอกีจํานวน 75.00 ลา้นบาท โดย

เป็นการเพิม่ทุนเพือ่ปรบัโครงสรา้งก่อนเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ ประกอบกบับรษิทัฯ มกีาํไรสทุธใินช่วงงวด 6 

เดอืนปี 2562 

 

16.5 สภาพคล่อง 

16.5.1 กระแสเงินสดจากกิจกรรมดาํเนินงาน 

กระแสเงนิสดสุทธไิดม้า (ใชไ้ป) จากกจิกรรมดําเนินงานในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืน

มถุินายนสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 110.42 ลา้นบาท 24.41 ลา้นบาท 57.85 ลา้นบาท และ 92.86 ลา้นบาทตามลําดบั โดย

มสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มผีลการดาํเนินงานทีม่กีาํไร รวมทัง้มรีายการบวกกลบัทีไ่ม่ใช่เงนิสด เช่น ค่าเสื่อมราคาและ

คา่ตดัจาํหน่าย และสนิทรพัยแ์ละหนี้สนิในการดาํเนินงานมกีารเปลีย่นแปลง เป็นตน้ 

 

16.5.2 กระแสเงินสดจากกิจกรรมลงทุน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 36.35 ลา้นบาท ในในงวดปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกั

มาจากบรษิทัย่อยของบรษิทัฯ ในประเทศเวยีดนามมกีารนําเงนิจาํนวน 15.78 ลา้นบาท ไปวางเป็นหลกัทรพัยค์ํ้าประกนั

กบัหน่วยงานภาครฐัทีเ่กีย่วขอ้งในการขอใบอนุญาตเพื่อประกอบธุรกจิเครอืข่าย รวมทัง้บรษิทัฯ มกีารลงทุนในและส่วน

ปรบัปรุงอาคารเชา่จากการขยายสาขานครสวรรค ์อุบลราชธานี ระยอง พษิณุโลก นครศรธีรรมราช เป็นตน้ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิดม้าในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 0.71 ลา้นบาท ในงวดปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิทัฯ มกีารจาํหน่ายเงนิลงทุนในบรษิทัยอ่ยในประเทศกมัพชูาและเวยีดนามจาํนวน 19.89 ลา้นบาท แมว้า่จะมกีาร
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ลงทุนเพิม่เตมิในโปรแกรมสาํเรจ็รูป ERP และส่วนปรบัปรุงอาคารเช่าจากการขยายสาขากําแพงเพชร พทัยา กาญจนา

ภเิษก และบางบ่อ 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 19.51 ลา้นบาท ในงวดปี 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิทัฯ มกีารลงทุนเพิม่เตมิในโปรแกรมสําเรจ็รูป ERP ส่วนที่เหลอื รวมทัง้ระบบเวป็ไซต์ แอปพลเิคชัน่ และส่วน

ปรบัปรุงอาคารเชา่จากการขยายสาขาชลบุร ีและปรบัปรุงสาขาจนัทบุรแีหง่ใหม ่

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปในกจิกรรมลงทุนเท่ากบั 2.82 ลา้นบาท ในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายน

สาํหรบัปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารลงทุนปรบัปรงุสาขาบางสาขา  

 

16.5.3 กระแสเงินสดจากกิจกรรมจดัหาเงิน 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิชไ้ปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 58.42 ล้านบาท ในในงวดปี 2559 เนื่องจากมี

การจ่ายเงนิปันผลจาํนวน 73.22 ลา้นบาท แมว้า่จะไดร้บัเงนิสดจากการเพิม่ทุนจาํนวน 15.00 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 41.55 ล้านบาท ในงวดปี 2560 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากบรษิทัฯ ไดร้บัเงนิเพิม่ทุนจํานวน 45.00 ล้านบาท จากผูถ้อืหุน้เดมิ และมกีารชําระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่า

ทางการเงนิประมาณ 3.17 ลา้นบาท 

บรษิทัฯ มกีระแสเงนิสดสุทธใิช้ไปจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 27.34 ล้านบาท ในงวดปี 2561 โดยมสีาเหตุ

หลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารจ่ายเงนิปันผลจํานวน 80.00 ลา้นบาท และชาํระคนืหนี้สนิตามสญัญาเช่าทางการเงนิประมาณ 

2.26 ล้านบาท แม้ว่าจะได้รบัเงนิสดจากการเพิม่ทุนโดยผูถ้ือหุ้นเดมิจํานวน 50.00 ล้านบาท และเงนิกู้ยมืจากสถาบนั

การเงนิทีเ่พิม่ขึน้ 5.00 ลา้นบาท 

บรษิัทฯ มกีระแสเงนิสดสุทธไิด้มาจากกจิกรรมจดัหาเงนิเท่ากบั 11.83 ล้านบาท ในงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืน

มถุินายนสาํหรบัปี 2562 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารรบัชําระเงนิเพิม่ทุนค่าหุน้จากผูถ้อืหุน้เดมิจํานวน 75.00 

ลา้นบาท แมว้า่จะมกีารจ่ายเงนิปันผลออกไปในชว่งงวด 6 เดอืนปี 2562 จาํนวน 61.65 ลา้นบาท 

 

16.6 การวิเคราะหอ์ตัราส่วนทางการเงินท่ีสาํคญั 

16.6.1 อตัราส่วนสภาพคล่อง 

บรษิทัฯ มอีตัราส่วนสภาพคล่อง เท่ากบั 1.15 เท่า 1.78 เท่า 2.09 เท่า และ 2.63 เท่า ณ สิน้ปี 2559 ถงึ 2561 

และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 ตามลาํดบั  

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิทัฯ มยีอดขายสนิคา้ทีเ่ตบิโตขึน้ ส่งผลใหม้ยีอดลูกหนี้การคา้เพิม่ขึน้ในปี 2560 ซึ่งส่วนใหญ่เป็นลูกหนี้การคา้ที่

ยงัไมค่รบกาํหนดชาํระ โดยทีห่นี้สนิหมนุเวยีนของบรษิทัฯ ไมไ่ดม้กีารเปลีย่นแปลงอยา่งมนียัสาํคญั 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิทัฯ ไมไ่ดม้สีนิทรพัยห์มุนเวยีนเพิม่ขึน้จากการเพิม่ขึน้ของเงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสด และสนิคา้คงเหลอื 

ในขณะทีม่ยีอดเจา้หนี้การคา้ลดลง จากการชะลอสัง่ซือ้สนิคา้ตามยอดขายทีล่ดลง 

อตัราส่วนสภาพคล่อง ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 เพิม่ขึน้จาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมสีาเหตุหลกัมา

จากบรษิทัฯ มกีารชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิจาํนวน 5.00 ลา้นบาท และมยีอดเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้

อื่นลดลงตามการปรบัลดลงของยอดขายในช่วงงวด 6 เดอืนปี 2562 ในขณะทีม่เีงนิสดเพิม่ขึน้จากการขายสนิคา้และรบั

ชาํระหนี้จากลกูหนี้การคา้ในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

ระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ในในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สดุเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 

2.89 วนั 14.95 วนั 27.64 วนั และ 19.77 วนั ตามลําดบั โดยคํานวณระยะเวลาเกบ็หนี้เฉลี่ยสําหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุด
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เดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2562 ด้วยวธิกีารปรบัยอดรายการในงบกําไรขาดทุนให้เป็นยอดเต็มปี (Annualization) ทัง้นี้ 

ระยะเวลาเก็บหนี้เฉลี่ยเพิ่มขึ้นในช่วงเวลาดังกล่าวเนื่องจากบรษิัทฯ มีปรมิาณขายเชื่อให้ตัวแทนจําหน่ายสินค้าใน

ต่างประเทศที่เติบโตขึ้นค่อนข้างมาก ในขณะที่อตัราส่วนดงักล่าว ณ สิ้นไตรมาสที่ 2 ปี 2562 ลดลงจากสิ้นปี 2561 

เนื่องจากบรษิทัฯ มกีารเรยีกเกบ็หนี้คนืจากลกูหนี้การคา้ไดค้อ่นขา้งมากในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยในในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2562 

เท่ากบั 57.61 วนั 48.82 วนั 66.08 วนั และ 111.97 วนั ตามลําดบั โดยคํานวณระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยสําหรบังวด 6 

เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรับปี  2562 ด้วยวิธีการปรับยอดรายการในงบกําไรขาดทุนให้เป็นยอดเต็มปี 

(Annualization) 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลี่ยในงวดปี 2560 ลดลงจากในงวดปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มนีโยบาย

การสาํรองสนิคา้คงเหลอืเพือ่การขายในระยะเวลาทีส่ ัน้ลงกวา่ในอดตี 

ระยะเวลาขายสนิค้าเฉลี่ยในงวดปี 2561 เพิ่มขึ้นจากในงวดปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิัทฯ มกีาร

สาํรองสนิคา้คงเหลอืไวส้าํหรบัการทาํโปรโมชัน่ในชว่งตน้ปี 2562 

ระยะเวลาขายสนิคา้เฉลีย่ในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 เพิม่ขึน้จากในงวดปี 2561 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารขายสนิคา้ในปรมิาณทีน้่อยในชว่งงวด 6 เดอืนปี 2562 เมือ่เทยีบกบัสนิคา้คงเหลอืทีม่อียู ่

 

ระยะเวลาชําระหนี้ เฉลี่ยในในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2562 

เท่ากับ 27.99 วนั 32.27 วนั 42.94 วนั และ 63.38 วนัตามลําดบั โดยคํานวณระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยสําหรบังวด 6 

เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรับปี  2562 ด้วยวิธีการปรับยอดรายการในงบกําไรขาดทุนให้เป็นยอดเต็มปี 

(Annualization) ทัง้นี้ ระยะเวลาชําระหนี้เฉลี่ยเพิม่ขึ้นในช่วงเวลาดงักล่าวเนื่องจากบรษิัทฯ มกีารเจรจาต่อรองเครดติ

เทอมกบัผูข้ายสนิคา้ตามการเตบิโตทีต่่อเนื่องของธุรกจิบรษิทัฯ 

 

วงจรเงนิสดในในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 เท่ากบั 32.51 วนั 

31.50 วนั 50.78 วนั และ 68.35 วนัตามลาํดบั 

วงจรเงนิสดในงวดปี 2560 ไม่ได้มีการเปลี่ยนแปลงอย่างมนีัยสําคญัจากในงวดปี 2559 แต่เพิ่มขึ้นในงวดปี 

2561 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มรีะยะเวลาเกบ็หนี้เฉลีย่ทีเ่พิม่ขึน้อย่างมนีัยสาํคญัเมื่อเทยีบกบัอดตี รวมถงึมกีาร

สาํรองสนิคา้คงเหลอืปลายงวดไวส้าํหรบักจิกรรมโปรโมชัน่ในช่วงต้นปี 2562 ใขณะทีว่งจรเงนิสดในงวด 6 เดอืนสิน้สุด

เดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 เพิม่ขึน้จากการทีบ่รษิทัฯ มสีนิคา้คงเหลอืในระดบัปกตเิมื่อเทยีบกบัในอดตี แต่มยีอดขาย

สนิคา้ลดลงในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

16.6.2 อตัราส่วนความสามารถในการทาํกาํไร 

อัตรากําไรสุทธิในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 2561 และ 2562 

เท่ากบัรอ้ยละ 5.85 รอ้ยละ 5.27 รอ้ยละ 4.96 รอ้ยละ 5.29 และรอ้ยละ 3.11 ตามลาํดบั  

อตัรากําไรสุทธใินงวดปี 2560 ลดลงจากในงวดปี 2559 โดยมสีาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มรีายไดอ้ื่นลดลงจาก

การทีบ่รษิทัฯ ปรบัรายไดค้่าบรกิารตวัแทนจาํหน่ายและค่าบรกิารจากการใหต้วัแทนจาํหน่ายใชต้ราสนิคา้สาํหรบัตวัแทน

จําหน่ายสนิคา้ในประเทศพม่าลดลงในปี 2560 เพื่อใหส้ะทอ้นค่าตอบแทนทีเ่ป็นไปไดท้างธุรกจิทีม่ากขึน้สาํหรบัตวัแทน

จาํหน่ายสนิคา้ดงักล่าว 

อตัรากําไรสุทธใินงวดปี 2561 ลดลงจากในงวดปี 2560 โดยมสีาเหตุหลกัมาจาก บรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขาย

สนิคา้ใหต้วัแทนจาํหน่ายสนิคา้ต่างประเทศลดลง ในขณะทีย่งัมตีน้ทุนคงทีส่าํหรบัคา่ใชจ้่ายในการขายและบรหิาร 



บรษิทั ซคัเซสมอร ์บอีิง้ค ์จาํกดั (มหาชน) 

สว่นที ่2.4.16 - หน้า 35 

อตัรากําไรสุทธเิฉลีย่ในงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ลดลงจากในช่วงเดยีวกนัของปี 2561 

เนื่องจากบรษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายลดลงอย่างมนีัยสําคญั ในขณะทีม่คี่าใชจ้่ายในการบรหิารซึ่งส่วนใหญ่เป็นต้นทุน

คงทีเ่พิม่ขึน้เลก็น้อย รวมทัง้ยงัมผีลขาดทุนจากอตัราแลกเปลี่ยนเงนิตราต่างประเทศสุทธใินงวดดงักล่าวประมาณ 7.32 

ลา้นบาท 

 

อตัราผลตอบแทนผู้ถือหุ้นในในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมถุินายนสําหรบัปี 2562 

เท่ากบัรอ้ยละ 156.17 รอ้ยละ 63.15 รอ้ยละ 32.70 และรอ้ยละ 13.38 ตามลําดบั โดยคํานวณอตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้

สาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ดว้ยวธิกีารปรบัยอดรายการในงบกําไรขาดทุนใหเ้ป็นยอดเตม็ปี 

(Annualization) ทัง้นี้ อตัราผลตอบแทนผูถ้อืหุน้ของบรษิทัฯ ในช่วงเวลาดงักล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรษิทัฯ มี

การเพิ่มทุนจดทะเบียนที่ชําระแล้วโดยผู้ถือหุ้นเดิมจาก 40.00 ล้านบาทในปี 2558 เป็น 150.00 ล้านบาทในปี 2561 

รวมทัง้บรษิทัฯ ยงัมสี่วนของผูถ้อืหุน้เพิม่ขึน้อยา่งต่อเนื่องจากผลการดาํเนินงานทีม่กีําไรสทุธทุิกปี นอกจากนี้ ในชว่งงวด 

6 เดอืนปี 2562 บรษิทัฯ ไดม้กีารเพิม่ทุนอกีจํานวน 75.00 ลา้นบาทเพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยแ์ง

ประเทศไทย  

 

16.6.3 อตัราส่วนแสดงประสิทธิภาพในการดาํเนินงาน 

อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ในในงวดปี 2559 ถึง 2561 และงวด 6 เดือนสิ้นสุดเดือนมิถุนายนสําหรบัปี 

2562 เท่ากบัรอ้ยละ 34.45 รอ้ยละ 24.38 รอ้ยละ 17.31 และรอ้ยละ 8.06 ตามลําดบั โดยคํานวณอตัราผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยส์าํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ดว้ยวธิกีารปรบัยอดรายการในงบกําไรขาดทุนใหเ้ป็น

ยอดเต็มปี (Annualization) ทัง้นี้ อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ของบรษิัทฯ ในช่วงเวลาดงักล่าวลดลงอย่างต่อเนื่อง 

เนื่องจากบรษิทัฯ มสีนิทรพัยร์วมเตบิโตขึน้อย่างต่อเนื่องจากการขยายสาขา การลงทุนเพิม่ในระบบและซอฟตแ์วรต่์างๆ 

รวมทัง้มเีงนิสดและรายการเทยีบเท่าเงนิสดทีเ่พิม่ขึน้ตลอด จากการขายสนิคา้ใหน้ักธุรกจิเป็นเงนิสด ทัง้นี้ ในช่วงงวด 6 

เดอืนปี 2562 อตัราส่วนผลตอบแทนจากสนิทรพัย์ลดลงจากการที่บรษิัทฯ มรีายได้จากการขายสนิค้าและกําไรสุทธทิี่

ลดลงในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

 อตัราผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรในในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 

2562 เท่ากับร้อยละ 247.89 ร้อยละ 250.56 ร้อยละ 261.63 และร้อยละ 140.53 ตามลําดับ โดยคํานวณอัตรา

ผลตอบแทนจากสนิทรพัยถ์าวรสาํหรบังวด 6 เดอืนสิน้สุดเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ดว้ยวธิกีารปรบัยอดรายการใน

งบกําไรขาดทุนให้เป็นยอดเต็มปี (Annualization) ทัง้นี้ เนื่องจากลกัษณะธุรกจิของบรษิทัฯ โดยปกตจิะมกีารลงทุนใน

สนิทรพัยถ์าวรไม่มากเมื่อเทยีบกบัยอดขาย โดยเน้นการสรา้งเครอืข่ายและพนัธมติรธุรกจิในต่างประเทศเป็นหลกั จงึทํา

ใหบ้รษิทัฯ มอีตัราส่วนดงักล่าวทีค่่อนขา้งสงูอย่างต่อเนื่อง ทัง้นี้ ในช่วงงวด 6 เดอืนปี 2562 อตัราส่วนผลตอบแทนจาก

สนิทรพัยถ์าวรลดลงจากการทีบ่รษิทัฯ มรีายไดจ้ากการขายสนิคา้ทีล่ดลงในชว่งเวลาดงักล่าว 

 

อตัราการหมุนของสนิทรพัยใ์นในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิ้นสุดเดอืนมถุินายนสําหรบัปี 2562 

เท่ากบั 5.88 เท่า 4.63 เท่า 3.49 เท่า และ 2.59 เท่าตามลําดบั โดยอตัราการหมนุของสนิทรพัยใ์นชว่งเวลาดงักล่าวลดลง

อย่างต่อเนื่อง เนื่องจากบรษิัทฯ มีสนิทรพัย์รวมเติบโตขึ้นอย่างต่อเนื่องจากการเติบโตของธุรกิจและการเพิ่มทุนจด

ทะเบยีนเพือ่เตรยีมตวัเขา้จดทะเบยีนในตลาดหลกัทรพัยฯ์ 
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16.6.4 อตัราส่วนวิเคราะห์นโยบายทางการเงิน 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผู้ถือหุ้น เท่ากบั 3.31 เท่า 1.04 เท่า 0.76 เท่า และ 0.57 เท่า ณ สิ้นปี 2559 ถึง 

2561 และ ณ สิน้ไตรมาสที ่2 ปี 2562 ตามลาํดบั 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2559 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 45.00 ล้านบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิ และมกีําไรสุทธใินงวดการดําเนินงาน

ดงักล่าว 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุ้น ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2561 ลดลงจาก ณ วนัที่ 31 ธนัวาคม 2560 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 50.00 ลา้นบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิ และมยีอดเจา้หนี้การคา้และเจา้หนี้อื่น

ลดลงตามรายไดท้ีป่รบัลดลงในงวดปี 2561 

อตัราส่วนหนี้สนิต่อส่วนของผูถ้อืหุน้ ณ วนัที ่30 มถุินายน 2562 ลดลงจาก ณ วนัที ่31 ธนัวาคม 2561 โดยมี

สาเหตุหลกัมาจากบรษิทัฯ มกีารเพิม่ทุนจํานวน 75.00 ล้านบาทโดยผูถ้อืหุน้เดมิเพื่อรองรบัการเขา้จดทะเบยีนในตลาด

หลกัทรพัย ์ในขณะทีม่หีนี้สนิลดลงจากการชาํระคนืเงนิกูย้มืระยะสัน้จากสถาบนัการเงนิ และการลดลงของเจา้หนี้การคา้

และเจา้หนี้อื่นตามยอดขาย 

16.7 ปัจจยัและอิทธิพลหลกัท่ีอาจมีผลต่อการดาํเนินงานและฐานะทางการเงินในอนาคต 

1. บรษิทัฯ มกีารพึง่พานายสทิธวรี ์เกยีรตชิวนันต์ และนายนพกฤษฏิ ์นิธเิลศิวจิติร ซึ่งเป็นผูบ้รหิารหลกั ถอื

เป็นสญัลกัษณ์ที่สําคญัขององค์กร และเป็นผู้สรา้งแรงบนัดาลใจให้กบันักธุรกจิของบรษิัทฯ ผ่านการจดัอบรม สมัมนา 

และกจิกรรมทัง้ภายในและภายนอกองค์กรเกี่ยวกบัธุรกจิเครอืข่าย จงึทําให้กรณีที่ทัง้ 2 ท่านไม่สามารถปฏบิตังิานกบั

บรษิทัฯ ต่อไปได ้อาจทาํใหก้ารดาํเนินงานของบรษิทัฯ อาจหยดุชะงกั และส่งผลต่อผลการดาํเนินงานและสถานะทางการ

เงนิของบรษิทัฯ 

2. การประกอบธุรกจิของบรษิทัฯ ในประเทศพม่า ในรปูแบบขายสนิคา้ใหต้วัแทนจาํหน่ายสนิคา้เพื่อนําไปทาํ

การตลาดในรูปแบบของธุรกจิเครอืข่าย ขึน้อยู่กบัความชดัเจนดา้นกฎหมายทีเ่กีย่วขอ้ง ซึ่งฝ่ายบรหิารของบรษิทัฯ คาด

ว่าความชดัเจนของกฎหมายดงักล่าวจะมขีึน้ในช่วง 1-2 ปีขา้งหน้า ทัง้นี้ ฝ่ายบรหิารมนีโยบายชะลอการขายสนิคา้ใหก้บั

ตวัแทนจําหน่ายดงักล่าวตามการประมาณการสภาพตลาด และเพื่อป้องกนัความเสีย่งจากการไม่สามารถชําระค่าสนิคา้

ได ้ทาํใหร้ายไดจ้ากการดาํเนินธุรกจิในประเทศพมา่อาจชะลอตวัในชว่งเวลาดงักล่าว 

3. ค่านายหน้า ซึ่งเป็นค่าตอบแทนที่จ่ายใหน้ักธุรกจิตามแผนธุรกจิเครอืข่าย ถอืเป็นค่าใชจ้่ายที่มนีัยสําคญั

ของบรษิัทฯ คดิเป็นรอ้ยละ 60.07 รอ้ยละ 59.76 รอ้ยละ 59.63 และ 56.49 ของรายได้จากการขายสนิค้าผ่านนักธุรกจิ

รวมในงวดปี 2559 ถงึ 2561 และงวด 6 เดอืนสิน้สดุเดอืนมถุินายนสาํหรบัปี 2562 ดงันัน้กรณีทีส่ดัสว่นคา่ใชจ้่ายดงักล่าว

เพิม่ขึน้อยา่งมนีัยสาํคญั ซึง่อาจเกดิจากกรณีทีน่กัธุรกจิสามารถสรา้งผลตอบแทนไดแ้มว้า่จะซือ้สนิคา้ของบรษิทัฯ ไม่มาก 

และจะทาํใหก้ระทบต่ออตัรากําไรสุทธขิองบรษิทัฯ อย่างไรกต็าม บรษิทัฯ มกีารตดิตามอตัราส่วนค่าใชจ้่ายดงักล่าวอย่าง

สมํ่าเสมอ โดยกรณีทีเ่ริม่มอีตัราส่วนดงักล่าวสงูขึน้ บรษิทัฯ อาจดําเนินการเพิม่หรอืลดสนิคา้โดยคํานึงถงึคะแนน PV ที่

นกัธุรกจิจะไดร้บัในอตัราทีเ่หมาะสม และยงัดงึดดูใหน้กัธุรกจิมุง่ทาํงานสรา้งธุรกจิเครอืขา่ยอยา่งต่อเนื่องต่อไป   
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